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التقديم الأولي للمقاالت

• ت�ستخدم ال�شرطة ال�صغيرة بين التواريخ �أو �أرقام
ال�صفحات (.)130-120

تقدم المقاالت من ثالث ن�سخ ليتم تقييمها ومراجعتها،
ويتم فـي ذلك اتباع قواعد الن�شر المن�صو�ص عليها فـي
 Chicago Manual of Styleمع �إدخال بع�ض التعديالت
التي �ستذكر فيما يلي:

البنط

التقديم النهائي للمقاالت

الحوا�شي ال�سفلية

• يقدم الن�ص النهائي بعد �إجراء التعديالت التي تراها
لجنة المراجعة العلمية وهيئة التحرير ،على قر�ص
ممغنط ،مع ا�ستخدام برنامج الكتابة MS Word
وبنط  12للغات الأجنبية ،وبنط  14للغة العربية.
• تقدم ن�سخة مطبوعة على ورق � ،A4أو ورق Standard

 ،Americanوتكون الكتابة على �أحد الوجهين فقط،
وتترك م�سافة مزدوجة بين ال�سطور وهوام�ش كبيرة،
مع عدم م�ساواة الكالم جهة الهام�ش الأي�سر.

• يراعى عدم ا�ستخدام �أنماط متعددة و�أبناط مختلفة
الحجم.
• ال ت�ستخدم �ألقاب مثل � Dr.أو � ،Prof.سواء فـي داخل
الن�ص �أو الحوا�شي �أو عند كتابة ا�سم الم�ؤلف.
• تكون جميع الأقوا�س هاللية مثل.) ( :
• ت�ستخدم عالمات التن�صي�ص المفردة دائ ًما مثل.’ ‘ :
• يجب تجنب ا�ستخدام العالمات الحركية عند كتابة
كلمات عربية باللغة الإنجليزية.
• تكتب �أرقام القرون والأ�سرات بالحروف مثل القرن
الخام�س ،الأ�سرة الثامنة ع�شرة.

• يتم تزويد هيئة التحرير ب�أي نوع من الخط غير
القيا�سي �أو غير التقليدي على قر�ص ممغنط منف�صل.

كحوا�ش ختامية فـي �صفحات م�ستقلة
ٍ
• تكتب الحوا�شي
ملحقة بالن�ص ،وتترك م�سافة مزدوجة بين ال�سطور.

• تكون �أرقام الحوا�شي مرتفعة عن م�ستوى ال�سطر وال
تو�ضع بين قو�سين.
• ال يت�ضمن عنوان المقال �أية �إ�شارة �إلى حا�شية ،و�إذا
كان هناك احتياج لإدراج حا�شية بغر�ض تقديم ال�شكر
وما �إلى ذلك ،يو�ضع فـي العنوان عالمة النجمة *،
وتكون قبل الحا�شية قبل رقم .1
الملخ�ص

• يقدم ملخ�ص (بح ٍّد �أق�صى  150كلمة) وذلك فـي مقدمة
المقال ،وي�ستخدم الملخ�ص فـي ا�سترجاع المعلومات
ويكتب بحيث يمكن فهمه �إذا ما تمت قراءته منف�ص ًال عن
ن�ص المقال.

االخت�صارات

• بالن�سبة الخت�صارات �أ�سماء الدوريات والحوليات يتبع
فـي ذلك اخت�صارات

Bernard Mathieu, Abréviations des périodiques
et collections en usage à l’IFAO, 4e éd. (Le
Caire, 2003).
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الكتب العلمية

:ويمكن الح�صول عليها من الموقع

E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge,

www.ifao.egnet.net

1992), 35-38.

• يمكن ا�ستخدام االخت�صارات الخا�صة بعد �أن تذكر
بالكامل فـي العناوين التي ي�شار �إليها كثي ًرا فـي
ً �  ويمكن،المقاالت الفردية
أي�ضا ا�ستخدام ال�صيغ
 مثل القامو�س الطوبوغرافـي،)المقبولة (المتعارف عليها
 وتكتب.) (بخط غير مائلPM  يكتبMoss and Porter
:المراجع الأخرى كالآتي

:و�إذا تكرر ُيكتب

Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

:مثال �آخر
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V.,
Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and

مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة

Early Arab Periods (London, 1998), 140.

:و�إذا تكرر ُيكتب

Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V. 140.

المراجع العربية

، اللغة الم�صرية القديمة (القاهرة،عبد الحليم نور الدين
.92 ،)1998
:و�إذا تكرر ُيكتب
.94-96 ، اللغة الم�صرية القديمة،عبد الحليم نور الدين
�سل�سلة المطبوعات

J.D. Ray. “The Voice of Authority: Papyrus
Leiden I 382”, JEA 85 (1999), 190.

:و�إذا تكرر ُيكتب
Ray, JEA 85, 190.

مقال �أو ف�صل في كتاب لعدة م�ؤلفين
Mathieson. “Magnetometer Surveys on Kiln
Sites at Amarna”, in B.J. Kemp (ed.), Amarna
Reports VI, EES Occasional Publications 10
(London, 1995), 218-220.

W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities,

BSAE 12 (London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26.

:و�إذا تكرر ُيكتب

Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A,

:و�إذا تكرر ُيكتب
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI,
218-220.

:مثال �آخر

no 26.

الر�سائل العلمية

A.B. Lloyd. “The Late Period, 664-323 BC”, in
B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O’Conner and A.B.

Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of

Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph.D.
Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55.

:و�إذا تكرر ُيكتب

Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social
History, 279-346.
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و�إذا تكرر ُيكتب:

Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III,
45-55.

الو�سائل الإلكترونية

• عند الإ�شارة �إلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت
يف�ضل الإ�شارة �إلى الن�سخة المطبوعة ،ف�إذا لم تتوافر هذه
المعلومات ،فال بد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى
يتمكن القارئ من مطالعته ب�سهولة ،مثل:
http://www.mfa.org/artemis/fullrecord.
asp?oid=36525&did=200

�أو يمكن الإ�شارة �إليها بطريقة �أف�ضل ،انظر  acc.19.162في
www.mfa.org/artemis

• عند الإ�شارة �إلى دوريات على الإنترنت �أو �أ�سطوانات
( ،)CDانظر الف�صل الخا�ص بهذا فـي كتاب:
.Chicago Manual of Style
• ال بد من ذكر الحروف الأولى من ا�سم الكاتب وتفا�صيل
الن�شر الأخرى ،بما فـي ذلك عنوان المقال بالكامل وا�سم
ال�سل�سة ورقم الجزء عند الإ�شارة �إليه للمرة الأولى� ،أما
بعد ذلك فقط فيذكر ا�سم العائلة ويذكر العنوان باخت�صار،
ويجب تجنب ا�ستخدام م�صطلحات مثلIbid, Op.cit, :
 ،Loc.citكما تجب الإ�شارة �إلى رقم ال�صفحة بالتحديد
ولي�س فقط �إلى المقال ككل.

تعليقات ال�صور والأ�شكال

• ال بد من الت�أكد من �صحة التعليقات و�أن تكتب فـي ورقة
منف�صلة وتكون الم�سافة بين ال�سطور مزدوجة ،وتقدم على
قر�ص ممغنط مع الن�سخة النهائية للمقال.
• ال بد �أن تحمل ال�صور والر�سومات المقدمة للن�شر ا�سم
الكاتب ،ورقم ال�صورة� ،أو ال�شكل مكتو ًبا بو�ضوح على
الخلفية �أو على (.)CD
حقوق الطبع

• تقع الم�سئولية على كاتب المقال فـي الح�صول على ت�صريح
با�ستخدام مادة علمية لها حق الطبع ،وهذا ي�شمل الن�سخ
الم�صورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
• �أ�صول الأبحاث والمقاالت التي ت�صل �إلى الحولية ال ترد �أو
ت�سترجع� ،سواء ن�شرت �أم لم تن�شر.
• ترفق مع البحث �سيرة ذاتية مخت�صرة عن الكاتب.

للمزيد يرجى االطالع على:

http://www.bibalex.org/calligraphycenter/
abgadiyat/static/home.aspx

ال�صور

•
نقطة على الأقل ،وتكون ال�صور محفوظة فـي ملفات نوع
.TIFF
• ال يزيد حجم ال�صور عن ثلث حجم البحث.
• تقدم ال�صور على ( )CDمنف�صل ،وال تر�سل بالبريد
الإلكتروني.

م�سحا �ضوئ ًّيا بدقة 300
تقدم ال�صور والأ�شكال مم�سوحة ً
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يزخر العدد التا�سع من حولية �أبجديات بمجموعة من الأبحاث القيمة التي تتعلق بمو�ضوعات عدة في مجال الخطوط؛
حيث �إن الحول َّية تخت�ص بن�شر �أحدث الدرا�سات والأبحاث الخا�صة بالكتابات والخطوط والنقو�ش في العالم عبر الع�صور.
كما تعنى الحول َّية بدرا�سة ن�ش�أة وتطور وانت�شار هذه الخطوط .ولقد كانت بداية �إ�صدار حولية �أبجديات قوية منذ 2006؛
فا�ستطاعت �أن تتبو�أ مكانة علمية مرموقة بين الحوليات الأثرية والعلمية العالمية ،والإقليمية ،والمحلية.
وت�ضم الحول َّية هيئة علمية ا�ست�شارية من متخ�ص�صين ،ذوي ثقل ،ك ٌّل في مجاله ،بالإ�ضافة �إلى تنوع التخ�ص�صات
التي يغطيها ه�ؤالء المتخ�ص�صون الذين ينتمون �إلى دول مختلفة .حيث تقوم هذه الهيئة بتحكيم الأبحاث تحكي ًما �أمينًا
ودقي ًقا ،وتقوم هيئة التحرير ب�إر�سال كافة الأبحاث للمراجعة اللغوية (العربية ،والإنجليزية ،والفرن�سية)؛ مما ي�سهم في
ن�شر الأبحاث بلغة �سليمة.
ومواكبة ل�سيا�سة مكتبة الإ�سكندرية ،تم تحديث الموقع الإلكتروني الخا�ص بحول َّية �أبجديات؛ للإعالن عن تلقي الأبحاث
الجديدة ،وكذلك لتحميل ملخ�صات الأبحاث على الموقع مبا�شرة .هذا الموقع تم �إعداده بالعربية والإنجليزية ،ويحتوي على
ملخ�صات �أبحاث ك ِّل الأعداد ال�سابقة ونبذة عن ك ِّل عدد.
ويعد هذا العدد من الأعداد الهامة التي �أ�صدرتها حول َّية �أبجديات؛ حيث تلقى فريق تحرير الحول َّية العديد من الأبحاث
من مختلف البلدان .ولقد خ�ص�ص هذا العدد بن�شر الأبحاث التي تتعلق بالنقو�ش والكتابات الإ�سالمية� ،سوا ٌء في الم�شرق
�أو المغرب الإ�سالمي لعظمة هذه الكتابات و�أهميتها .فعلى �سبيل المثال ،ولي�س الح�صر ،هناك درا�سة في م�ضمون النقو�ش
الكتابية على عمائر الأ�شراف ال�سعديين بالمغرب الأق�صى ،وبحث �آخر عن المر�أة في الكتابات ال�شاهدية في ال�شرق الجزائري
"درا�سة �آثارية فنية مقارنة" ،وكذلك بحث بعنوان النقو�ش الت�سجيلية في الفنون الإ�سالمية بالمغرب الأق�صى (خالل العهدين
الموحدي والمريني) درا�سة �أثرية فنية؛ وهناك العديد من المو�ضوعات الأخرى التي تتعلق بمراحل لغوية هامة.
والجدير بالذكر �أن مركز درا�سات الخطوط يهتم كثي ًرا بن�شر �أبحاث ال�شباب الواعد؛ مما ي�سهم في زيادة الن�شر العلمي.
ودائ ًما ما ندعو ك َّل المتخ�ص�صين في مجال النقو�ش والخطوط والكتابات واللغات للإ�سهام ب�أبحاثهم في حول َّية �أبجديات.
�أ .د .ع�صام ال�سعيد
مدير مركز درا�سات الخطوط
العدد التا�سع
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A Study on the Content of the Inscriptions on the Buildings of the
Sharifian Saadi Dynasty of Morocco
(During the Period between AH 915–1069/1510–1658 CE)

*حممد ال�سيد حممد �أبو رحاب
Abstract
The Sharifian Saadi Dynasty ruled Morocco for more than one century and a half, during
which the Saadians achieved numerous political and military victories, the foremost of which
are defeating the Portuguese army in the famous battle of Oued El Makhazeen in AH 986/1578
CE and taking control over western Sudan. Moreover, they established marvelous religious,
civil, and military buildings, many of which still stand in good condition.
Numerous writings with various contents were inscribed on the façades of these buildings,
ranging from Quranic and poetic verses to summoning and religious statements. Furthermore,
the distinct characteristics of those inscriptions are not only artistically valuable to archaeological
studies, but are also of great use to other fields, including historical studies, media, and da’wah,
which is the matter that we aim to highlight in this research. At that time, those inscriptions
were means of summoning, preaching, and guidance at a time when mass media were very
limited.
The contents of those writings also reveal the devoutness of the Sharifian Saadi Dynasty,
the authenticity of their faith, their jihad against the Christian occupier both verbally and
with weapons, their eagerness to fight heresies and deviations from religion and to disseminate
the proper Islamic faith in accordance with the mission of the Prophet Muhammad, and the
demonstration of Islamic teachings to their subjects with the purpose of guiding them using
various methods available at that time.
In this sense, those selected texts were inscribed on remarkable parts of the façades of their
buildings, especially congregational mosques, schools, zawiyas (little makeshift mosques), and
saqayat (waterings), all of which were facilities granted for the public easement of access to all
Muslims. Moreover, a considerable interest had grown in the good display of those writings in
order to enhance their readability and achieve the greatest possible benefit of them, for they
had been necessary means of communication with the public at that time.
2014 �أبجديات
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�أطل القرن (العا�شر الهجري /ال�ساد�س ع�شر الميالدي)
والمغرب الأق�صى في �ضعف وتدهور ،على الأ�صعدة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،بعد �أن كانت
له ال�صدارة على كل بالد ال�شمال الإفريقي والأندل�س مدى
قرون طويلة ،فال�سلطة الوطا�سية التي خلفت الدولة المرينية
في حكم البالد منذ عام (876هـ1481/م) عجزت عن
نظرا ل�ضعف جهازها الإداري
مواجهة هذه الأزمات؛ ً
1
والمالي وتفككه.
تعقيدا الأخطار الخارجية التي
وقد زاد هذه الأو�ضاع
ً
كانت تهدد البالد من جراء االحتالل الإ�سباني والبرتغالي
لمعظم ال�سواحل المغربية؛ �إذ كان المغرب كله مهد ًدا
بال�سقوط في قب�ضة القوى الم�سيحية؛ نتيجة لغيبة القوى
الوطنية التي عليها تعبئة الطاقات والوقوف جبهة قوية
2
متما�سكة لمواجهة هذه الأخطار.
لذلك لم يكن بد من وجود حكومة جديدة محكمة
الجهاز ،ت�ستطيع توحيد ال�صفوف وتقوم ب�أعباء الجهاد
والدفاع عن البالد �ضد الخطر الم�سيحي ،وقد قدر لدولة
الأ�شراف ال�سعديين �أن تقوم بهذا الدور ،بعد �أن �أجمع
على اختيارهم �شيوخ الزوايا ور�ؤ�ساء القبائل ،ال� سيما �أن
ن�سبهم ال�شريف يرقى على الع�صبيات والأحالف القبلية
3
ويحظى باالحترام لدى الجميع.
هكذا لم ت�ستند الدولة ال�سعدية في قيامها �إلى مهدوية
وال �إلى ع�صبية قبلية؛ و�إنما كان نهو�ضها لتحقيق �أمنية
وطنية ،هي تنظيم القوات الجهادية وقيادتها لطرد المحتل
الأجنبي ل�شواطئ البالد ،وذلك بطلب من المجاهدين
�أنف�سهم ،وقد �أعطى هذا لحكام دولة الأ�شراف ال�سعديين
ثقة كبيرة واعتزا ًزا ب�أنف�سهم وببالدهم ،فا�ستطاعوا بهذه
الروح المعتدة خالل فترة حكمهم -التي زادت على
قرن ون�صف من الزمان 1069-915( -هـ-1510/
1658م) ،المحافظة على ا�ستقالل المغرب الأق�صى من
4
القوى الخارجية وتحرير ثغوره من الإ�سبان والبرتغال،
العدد التا�سع

والق�ضاء على �أعوانهم الخونة من القبائل المغربية،
والق�ضاء على الوطا�سيين والوحدات االنف�صالية ال�سيا�سية
في البالد 5،واالنت�صار على البرتغال في معركة وادي
المخازن ال�شهيرة عام (986هـ1578/م) 6،والت�صدي
مرارا ال�سيطرة على
للأتراك العثمانيين الذين حاولوا
ً
المغرب ،كما �سيطروا من قبل على �سائر بالد ال�شمال
الإفريقي وغيرها من البالد العربية ،ف�صار المغرب
الأق�صى البلد العربي الوحيد الذي لم يخ�ضع للحكم
العثماني في القرن (العا�شر الهجري /ال�ساد�س ع�شر
الميالدي) ،كما تمكنوا من فتح بالد ال�سودان الغربي
عام (999هـ1590/م)؛ فامتدت رقعة نفوذهم و�شملت
مجموع الأرا�ضي الواقعة �شمال نهر النيجر ،ومملكة
برنو الواقعة �شرق ال�سودان 7،ومن ثم فقد نجحوا في
تكوين دولة ال تقل �أهمية وغنى عن الدولتين المعا�صرتين
8
�آنذاك العثمانية والإ�سبانية.
كما �شهد ع�صر الأ�شراف ال�سعديين نه�ضة عمرانية
كبرى ،بعد حالة االنكما�ش العمراني والمعماري التي
�شهدتها بالد المغرب ،والتي بد�أت مع نهاية الدولة
المرينية وا�ستمرت لمدة قرنين من الزمان؛ �أي �إلى ظهور
الدولة ال�سعدية .وقد ات�سمت حركة ال�سعديين العمرانية
والمعمارية بطابع ال�شمولية ،فمن العمائر الدينية �شيدوا
مجموعة رائعة من الم�ساجد الجامعة وم�ساجد الفرو�ض
والمدار�س والزوايا والم�سايد (مكاتب تعليم ال�صبيان)
وخزانات الكتب ،ومن المن�ش�آت المدنية �أقاموا المدن
والق�صور والدور والبيمار�ستانات والحمامات والفنادق
(الوكاالت) والأ�سواق والقناطر وال�سدود وال�سقايات
(الأ�سبلة) وم�صانع ال�سكر وغيرها ،كما اهتموا بالمن�ش�آت
الحربية ف�شيدوا الق�صاب (القالع) والح�صون والأبراج
والأ�سوار �إلى جانب م�صانع الأ�سلحة ،وال تزال نماذج
كثيرة من هذه العمائر قائمة حتى الآن بحالة جيدة بمختلف
مدن المغرب الأق�صى ،ت�شهد على الن�ضج واالزدهار الذي
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بلغه الفن المعماري ال�سعدي ،وتعد بحق من روائع الفن
9
المعماري الإ�سالمي بوجه عام.
مهما من جوانب
جانبا
وت�صور هذه العمائر
ًّ
ً
الح�ضارة العربية الإ�سالمية بالمغرب الأق�صى في هذه
مهما من
الفترة من تاريخه الإ�سالمي ،بو�صفها رك ًنا ًّ
الأركان الأ�سا�سية للملك 10،ومر�آة الع�صر والوعاء
الرئي�س للح�ضارة ،وواحدة من �أهم الوثائق الحقيقية التي
ي�ستند �إليها في كتابة تاريخ هذه البالد؛ وذلك من خالل
ا�ستنطاقها و�إثراء المعرفة بها و�إلقاء ال�ضوء على ما يمكن
�أن ت�ضيفه من معلومات ،ت�ساعد على الك�شف عن جوانب
مهمة من التاريخ ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي
والثقافي لع�صر دولة الأ�شراف ال�سعديين ب�صفة خا�صة،
والمغرب الأق�صى على وجه العموم ،ف�ض ً
ال عن ذلك فقد
وظف �سالطين هذه الدولة  -كغيرهم من الدول الإ�سالمية
�شرقًا وغر ًبا  -العمارة بما �سجل عليها من نقو�ش كتابية
في فن الدعاية واالت�صال والدعوة �إلى الإ�صالح والأفكار
والمبادئ؛ وهو مجال عرفه الم�سلمون منذ فترات مبكرة
11
من تاريخ الدولة الإ�سالمية.
فقد نق�ش الأ�شراف ال�سعديون على مختلف عمائرهم
كثيرا من الكتابات التي تنوعت ما بين �آيات قر�آنية
ً
و�أحاديث نبوية �شريفة وعبارات دعائية ودينية و�أ�شعار،
كان لها ارتباط ب�أحداث ع�صرهم ،ووظفوها توظيفًا
جيدا في فن الدعاية واالت�صال بالجمهور فيما يخ�ص هذه
ً
الأحداث ،التي كان من �أهمها :ق�ضية ن�سب ال�سعديين،
وال�صراع العقدي بين الم�سلمين �سكان البالد والم�سيحيين
المحتلين المتمثلين في البرتغال والإ�سبان ،والبدع
والخرافات التي روج لها بع�ض مت�صوفة الزوايا �آنذاك بين
مختلف فئات ال�شعب المغربي ،ف�ض ً
ال عن ذلك ف�إن ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين يعد من ع�صور الجهاد والبطوالت؛
حيث الحروب وال�صراع بينهم وبين البرتغال من جهة،
وبينهم وبين الوطا�سيين والأتراك العثمانيين من جهة
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�أخرى؛ ومن ثم تميزت الكتابات المنقو�شة على العمائر
انعكا�سا لأو�ضاع ذلك الع�صر
ال�سعدية بطابع مميز ،كان
ً
ال�سيا�سية والدينية واالجتماعية والثقافية.
وقد ت�صدى الم�ؤرخون والفقهاء وعلماء الدين من
جانبهم بالدر�س والت�أليف لمجابهة هذه الق�ضايا 12.وكان
للنقو�ش الكتابية الم�سجلة على العمائر ال�سعدية بمختلف
مدن المغرب ،بو�صفها و�سيلة ات�صال مهمة في ذلك
الوقت ،دور كبير في توعية فئات ال�شعب المختلفة من
خطورة هذه الأمور ،والرجوع �إلى ال�شريعة الإ�سالمية
المطهرة.
وف�ض ً
ال عما تميزت به هذه النقو�ش من ميزات خا�صة
تفيد الدرا�سات الآثارية من الناحية الفنية ،لكونها تعك�س
مدى التطور الذي بلغته الكتابات الزخرفية في هذا القطر من
العالم الإ�سالمي ،ف�إنها تفيد الدرا�سات التاريخية والآثارية
فائدة كبيرة؛ ذلك �أنها ا�شتملت على ن�صو�ص حددت �أ�سماء
المن�شئين وتواريخ الإن�شاء و�ألقا ًبا فخرية ووظيفية �صححت
كثيرا من الهنات التي وقع فيها بع�ض الم�ؤرخين القدامى
ً
والباحثين المحدثين على ال�سواء ،و�أماطت اللثام عن
حقائق تاريخية جديدة كانت خافية عنهم ،كذلك تفيد في
مجاالت �أخرى كالدعوة والإعالم؛ �إذ �إنها ا�ستخدمت -
كما �سبقت الإ�شارة  -كو�سيلة �إخبارية �إعالمية تظل ماثلة
للعيان ب�صفة م�ستمرة ولي�ست لفترة �أو لمنا�سبة عابرة ،في
وقت كانت فيه و�سائل الإعالم قليلة ومحدودة للغاية؛ �إذ
كانت تقت�صر على الخطابة والدرو�س العلمية في الم�ساجد
والمدار�س والزوايا ،ف�ض ً
ال عن الم�ؤلفات العلمية التي كانت
قليلة التداول وغير متاحة لعموم النا�س؛ لقلة عدد ن�سخها
وارتفاع �أثمانها ،وربما تظل حبي�سة الخزانات العامة �أو
الخا�صة وال يطلع عليها �أحد.
ومن الأهمية بمكان الإ�شارة �إلى ظهور الكتابات
الم�سجلة على العمائر ال�سعدية بكثافة �شديدة في الم�صادر
التاريخية المعا�صرة لها ،مقارنة بمثيالتها التي نق�شت على
�أبجديات 2014
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العمائر المغربية ال�سابقة على الع�صر ال�سعدي ،بما فيها
العمائر المرينية ،حتى العمائر العلوية الالحقة على ع�صر
ال�سعديين ،اللتين تميزتا بكثرة ما نق�ش عليهما من كتابات،
يدل على ذلك كثرة النماذج التي و�صلتنا من كتابات هذين
الع�صرين.
فهل كان م�ؤرخو الع�صر ال�سعدي �أكثر تنب ًها من �سابقيهم
ومن جاء بعدهم من الم�ؤرخين المغاربة ،ب�أهمية الكتابات
م�صدرا �أ�صي ً
ال و�صادقًا للمعلومات عن العمائر
بو�صفها
ً
الحا�ضنة لهذه الكتابات� ،أم ل�شيوع وكثرة نق�ش الكتابات
على العمائر ال�سعدية عن مثيالتها �سواء ال�سابقة �أو الالحقة
عليها� ،أم لكون هذه الكتابات وبخا�صة الأ�شعار المنقو�شة
على العمائر ال�سعدية من نظم بع�ض ه�ؤالء الم�ؤرخين
�أنف�سهم الذين برعوا �إلى جانب كتابة التاريخ في فنون ال�شعر
والنثر ،كابن القا�ضي (ت 1025هـ1616/م) والف�شتالي
(1032هـ1622/م) والمقري (1041هـ1631/م)؟
وعلى الرغم من وجاهة هذا الطرح الأخير ،ف�إنه ال
يمكن القطع به �أو بغيره من تلك الآراء ال�سابقة ،وبخا�صة
في ظل ندرة الم�صادر والوثائق التي و�صلتنا طوال القرون
الخم�سة الأولى بالمغرب الأق�صى ،التي �شهدت حكم
الأدار�سة والزناتيين والمرابطين ،لذلك كان االعتماد في
ر�صد مظاهر الحياة المختلفة �آنذاك على م�صادر التاريخ
ن�سبيا تناق�صت
الموحدي والمريني؛ وهي فترة طويلة
ًّ
كثيرا من رونقها وت�آكلت
خاللها تلك العمائر ،وفقدت ً
كثير من نقو�شها؛ بفعل التقادم الزمني وما تعر�ضت له من
13
هدم و�إ�صالحات وزيادات.
ومن ثم لم يجد م�ؤرخو الع�صرين الموحدي والمريني
من النقو�ش الكتابية الم�سجلة على تلك العمائر ما يمكن
نقله �أو اال�ست�شهاد به في م�ؤلفاتهم ،ال� سيما �أن ك ًّ
ال من
ابن �أبي زرع (ت 741هـ1340/م) والجزنائي (من �أهل
القرن الثامن الهجري /الرابع ع�شر الميالدي) قد �أورد
الن�ص الكتابي المنقو�ش على منبر الم�سجد الذي �شيده
العدد التا�سع

المولى �إدري�س الأول بتلم�سان عام (174هـ790/م)،
كما �أوردا الن�ص الكتابي المنقو�ش على المنبر الذي �أمر
ب�إنجازه �إدري�س الثاني لنف�س الم�سجد بتلم�سان عام
(199هـ814/م) 15.وتعد هذه الروايات التاريخية
ال�شاهد الوحيد على وجود هذه الكتابات التي اختفت
هي وكثير غيرها باندثار وهدم وتجديد من�ش�آت الأدار�سة
في الفترات الالحقة.
14

غير �أن المغرب الأق�صى كان �أح�سن حا ًال في هذا
ال�صدد ،فما زال يحتفظ بنموذج فريد من كتابات الع�صر
الإدري�سي ،يعد هو الأقدم  -حتى الآن  -بهذه البالد،
وهو عبارة عن كتابات نق�شت بالخط الكوفي على لوح
خ�شبي ثبت �أعلى واجهة المحراب الإدري�سي بجامع
القرويين  -قبل الزيادة المرابطية  -ي�شير �إلى �أعمال
البناء التي قام بها الأمير داود بن �إدري�س بهذا الجامع عام
(265هـ878/م)� ،أي بعد ع�شرين عا ًما من بناء الجامع
على يد فاطمة الفهرية 16.ومن الالفت لالنتباه عدم �إ�شارة
ٍّ
خ�صا مدينة فا�س
كل من ابن �أبي زرع والجزنائي ،اللذين َّ
بالت�أليف و�ضمنا م�ؤلفاتهما معلومات مهمة ودقيقة عنها،
�إلى هذه الكتابات رغم �إ�شارتهما ال�سابقة �إلى الكتابات
الإدري�سية بتلم�سان بالمغرب الأو�سط.
وبعد الزيادة التي �أحدثها �أحمد بن �أبي بكر الزناتي-
والي فا�س من قبل الخليفة الأموي عبد الرحمن النا�صر-
بجامع القرويين وبناء �صومعة له ولجامع الأندل�س بفا�س
عام (345هـ956/م)� ،أوردت الم�صادر التاريخية
النقو�ش الكتابية التي �سجلها في هذه المنا�سبة ،وهي عبارة
عن نق�شين على الج�ص �أحدهما �أعلى مدخل �صومعة
القرويين 17،والآخر على عتب مدخل �صومعة جامع
18
حاليا 19،رغم
الأندل�س ،لكن ال وجود لهذه الكتابات ًّ
بقاء هاتين ال�صومعتين حتى الآن بحالة جيدة.
كما �أوردت الم�صادر التاريخية الكتابات المنقو�شة
على المنبر الخ�شبي الذي �أمر ب�صناعته المظفر بن
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الحاجب المن�صور بن �أبي عامر لجامع القرويين عام
أي�ضا
(395هـ1004/م) 20.وقد اندثر هذا النق�ش � ً
ك�سابقيه ،ولكن لح�سن الحظ و�صلنا نموذجان من
الكتابات المغربية في القرن (الرابع الهجري /العا�شر
الميالدي) ،وكالهما بمنبر جامع الأندل�س بفا�س� ،إحداهما
م�ؤرخة بعام (369هـ979/م) وت�شير �إلى �إنجاز هذا المنبر
على يد بلقين بن زيري ال�صنهاجي حاكم �إفريقية (المغرب
الأدنى) من قبل الفاطميين� ،أما الأخرى فهي م�ؤرخة بعام
(375هـ985/م) ،وهي ت�سجل تجديد الأمويين لهذا
المنبر بعد �سيطرتهم على فا�س على يد عمرو بن عبد اهلل
ابن عم الحاجب المن�صور بن �أبي عامر 21،ولكن لم يلتفت
الم�ؤرخون �إلى تدوين هذه الكتابات في م�ؤلفاتهم ،و�إلى
جانب الدالالت ال�سيا�سية لكتابات منبر جامع الأندل�س
التي تك�شف ال�صراع الفاطمي الأموي على مدن المغرب
أي�ضا ر�صد تطور الكتابات
الأق�صى ،ف�إنه يمكن من خاللها � ً
22
المغربية والروافد الم�ؤثرة فيها �آنذاك.
وفي الع�صر المرابطي زاد الن�شاط المعماري وبالغ
الفنانون في تجميل المن�ش�آت ب�شتى �أنواع الزخارف،
غير �أن ندرة الم�صادر والوثائق التي و�صلتنا من الع�صر
فوت علينا ر�صد
المرابطي – كما �سبقت الإ�شارة َّ -
اهتمام م�ؤرخي الع�صر المرابطي باال�ست�شهاد والإفادة
بالكتابات المنقو�شة على تلك العمائر ،كما �أن تدمير
الموحدين للمن�ش�آت المرابطية بما فيها م�ساجدهم ،لم يتح
الفر�صة للم�ؤرخين الالحقين على الع�صر المرابطي النقل
والإفادة من الكتابات المنقو�شة على هذه العمائر ،ورغم
ذلك فقد نقل ابن �أبي زرع الن�ص الكتابي المنقو�ش على
الع َنزة المرابطية الأولى لجامع القرويين والم�ؤرخة بعام
(524هـ1129/م) 23،كما �أ�شار الجزنائي �إلى الكتابات
المنقو�شة بالقبة التي بداخل باب ال�شماعين �أحد �أبواب
جامع القرويين والم�ؤرخة بعام (518هـ1124 /م) ،لكنه
24
لم يذكر ن�صها.
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وعلى الرغم من ازدهار الفن المعماري في ع�صر
الموحدين ،وتميز العمائر التي �شيدوها بالغرب الإ�سالمي
ب�صفة عامة  -والتي ما زالت نماذج كثيرة منها قائمة حتى
الآن بحالة جيدة  -بال�ضخامة وكبر الم�ساحة ،ف�إنه يالحظ
تناق�ص ا�ستخدام الكتابات على هذه العمائر ،فقد ندرت
الن�صو�ص الت�أ�سي�سية؛ لأنهم لم يوظفوا النقو�ش الكتابية
كو�سيلة لتخليد منجزاتهم المعمارية ،وبذلك خالفوا
�سائدا �آنذاك في الأم�صار الإ�سالمية
التوجه العام الذي كان ً
الأخرى .واقت�صرت النقو�ش الكتابية التي �سجلت على
هذه العمائر الموحدية على العبارات الدينية التي لم يهتموا
25
ب�إبرازها للجمهور والمترددين على من�ش�آتهم.
ولعل ذلك يتم�شى مع الدعوة الإ�صالحية وفكرة
التق�شف التي ظهر بها الموحدون في �أول �أمرهم،
وربما عدوا هذه العمائر �أعما ًال خيرية خال�صة هلل تعالى
فلم ي�سجلوا عليها �أ�سماءهم ،غير �أن هذا التوجه لم
ي�ستمر طوال الع�صر الموحدي ،فقد تم التحول عنه مع
نهاية القرن (ال�ساد�س الهجري /الثاني ع�شر الميالدي)،
كما يالحظ على الأعمال المعمارية التي �أنجزها الخليفة
النا�صر الموحدي (613-595هـ1213-1199/م)،
التي تميزت ف�ض ً
ال عن الثراء الزخرفي بت�سجيل ن�صو�ص
27
ت�أ�سي�سية عليها.
26

كثيرا من المن�ش�آت الدينية
�أما المرينيون فقد �شيدوا ً
والمدنية والع�سكرية ،وتفوق النماذج الباقية منها َّ
كل ما

تبقى من من�ش�آت الدول الأخرى التي حكمت المغرب
الأق�صى قبل الع�صر المريني ،وقد تميزت هذه المن�ش�آت
بالدقة والروعة ،وازدانت بزخارف رائعة غطت كل
الم�ساحات دون �أن تترك �أي فراغ 28،وقد كان للكتابات
ن�صيب كبير بين هذه الزخارف؛ �إذ نق�شت بكثافة كبيرة
على مختلف العمائر الدينية والمدنية� ،إلى جانب التحف
التطبيقية من معادن ون�سيج و�أخ�شاب ورخام وغيرها،
كما تميز الع�صر المريني بانت�شار ظاهرة الكتابات الوقفية
�أبجديات 2014
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التي من مزاياها �أنها �أكثر غنى في م�ضامينها مقارنة ب�أنواع
الكتابات الأخرى؛ ال�شتمالها على عقد التحبي�س �أو الئحة
الوقف التي تت�ضمن ا�سم الواقف والمن�ش�أة الم�ستفيدة
من هذه الأوقاف وتاريخ �إن�شائها ،ثم الئحة الأمالك
29
والعقارات الموقوفة على المن�ش�أة.
أي�ضا ظاهرة الكتابات ال�شاهدية �أو
كما انت�شرت � ً
الكتابات المقبرية كما يطلق عليها في اال�صطالح المغربي،
�أي الكتابات المنقو�شة على تراكيب و�شواهد القبور ،بعد
�أن كانت محدودة للغاية في المجتمع المغربي؛ يدل على
ذلك ندرة النماذج التي ُعثر عليه منها حتى الآن بالمغرب
الأق�صى قبل الع�صر المريني؛ وهذا يعك�س ميل المغاربة
�إلى تجريد قبور موتاهم من ِّ
كل ما ي�شير �إلى التعريف
بهم ،ولم تخرج الأ�سر الحاكمة عن هذه القاعدة؛ �إذ لم
تكت�شف حتى الآن  -على حد علمي  -كتابات �شاهدية
لحكام المرابطين والموحدين �أو من �سبقهم في الحكم
بالمغرب الأق�صى 30.في حين جرت العادة في الع�صر
المريني وفقًا لما ذكره الح�سن الوزان� ،أن تُو�ضع على
مقابر ِع َلية القوم رخامتان ،واحدة عند ر�أ�سه والأخرى
عند رجليه ،وكان ينق�ش عليهما �أبيات �شعرية تهون �ألم
الفراق ،كما تت�ضمن ا�سم المتوفى وتاريخ وفاته؛� 31أما
مقابر �سالطين بني مرين فقد و�صف الوزان حا�ضر ٍّ
كل
من مقبرة �شالة ،ومقبرة القلة بمدينة فا�س ،التي ذكر �أن
�أ�ضرحتها« :في غاية الزينة� ،شواهدها من مرمر مزخرف
بنقو�ش ومنمق ب�ألوان زاهية ،حتى �إن هذه الأ�ضرحة لتملأ
32
نفو�س المت�أملين فيها بالإعجاب».
وقد �أح�صى الوزان بمقبرة �شالة عام (915هـ/
قبرا لأ�سرة بني مرين 33،وذكر �أنه �صنف
1509م) ثالثين ً
كتا ًبا ،بعنوان «�أ�شعار الأ�ضرحة» جمع فيه مختلف �أ�شعار
الوعظ والزهد التي وجدها منقو�شة على هذه الأ�ضرحة
والقبور وغيرها مما زاره بمختلف بالد المغرب ،و�أهداه
�إلى �أخي ملك فا�س محمد الوطا�سي المعروف بالبرتغالي
العدد التا�سع

بعد وفاة والدهما محمد ال�شيخ (910هـ1505/م)،
غير �أن هذا الكتاب ما زال في حكم المفقود.

34

وعلى الرغم من ت�أخر الح�سن الوزان عن ع�صر بني
مرين (ت بعد 957هـ1550 /م) ،ف�إن م�ؤرخي الع�صر
المريني كابن �أبي زرع والجزنائي وابن مرزوق وابن
الأحمر وكذلك ابن خلدون ،لم تلفت انتباههم ظاهرة
�شيوع ا�ستخدام الكتابات على العمائر المرينية ،وغاب
عنهم اال�ست�شهاد بهذه الكتابات في �سياق حديثهم عن
العمائر المرينية الحا�ضنة لهذه الكتابات ،ي�ستثنى من ذلك
نموذج واحد نقله الجزنائي ،يتمثل في الن�ص الكتابي
الم�سجل على الناقو�س الذي غنمه الأمير �أبو مالك �أثناء
جهاده بجبل الفتح بالأندل�س ،بعد �أن �أر�سله والده لن�صرة
35
م�سلمي غرناطة عام (733هـ1333 /م).
وما زال كثير من مدن المغرب الأق�صى كفا�س ومكنا�س
37
و�سال ومراك�ش 36،ومدينة تلم�سان بالمغرب الأو�سط،
يحتفظ بنماذج كثيرة من العمائر المرينية المختلفة التي
�سجل عليها كثير من الكتابات التي تنوعت م�ضامينها؛
فكانت منها الآيات القر�آنية ،والعبارات الدعائية والدينية،
والأ�شعار التي ُنق�شت لأول مرة على العمائر المغربية -
وفقًا للنماذج القائمة  -في الع�صر المريني 38،وتحمل
هذه الكتابات  -في الغالب  -ا�سم المن�شئ وتاريخ الإن�شاء
و�ألقابه والدعاء له ،ومنها ما ات�صل بوظيفة المبنى �أو العمل
الفني الذي دونت عليه� ،إلى جانب ن�صو�ص الوقف
39
التي تت�ضمن الأمالك المحب�سة لل�صرف على المن�ش�أة،
ف�ض ً
ال عن الكتابات المنقو�شة على التحف التطبيقية من
ثريات ونواقي�س بعد �أن حولت �إلى ثريات ،و�أمداد نبوية،
40
و�أعالم.
هكذا �أ�صبح ا�ستخدام النقو�ش الكتابية على العمائر
تقليدا �شائ ًعا وظاهرة عامة بالمغرب
والتحف التطبيقية
ً
منذ الع�صر المريني ،وا�ستمرت هذه الظاهرة بعد ذلك في
ع�صر الأ�شراف ال�سعديين والعلويين من بعدهم ،و�إن كان
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م�ؤرخو الدولة ال�سعدية  -كابن القا�ضي 41والف�شتالي
والمقري - 43قد �أكثروا من النقل واال�ست�شهاد بتلك
الكتابات في م�ؤلفاتهم بدرجة غير م�سبوقة  -كما �سبقت
الإ�شارة  -ربما لي�س في المغرب الأق�صى فح�سب ،بل
غيره من بالد الغرب الإ�سالمي.
42

وعلى الرغم من �أن حظ النقو�ش الكتابية الم�سجلة
على العمائر العلوية  -رغم كثرتها  -في الم�صادر التاريخية
المعا�صرة لها �أقل من حظ مثيالتها ال�سعدية؛ حيث يمكن
ح�صر ما نقله الم�ؤرخون منها في ذكر ال�ضعيف الرباطي
للكتابات التي �أمر بنق�شها المولى �إ�سماعيل على باب
�شالة ،و�إ�شارة النا�صري �إلى كتابات نق�شت على التراكيب
الرخامية التي تعلو قبور بع�ض ال�سالطين العلويين 44،ف�إن
بع�ض ه�ؤالء الم�ؤرخين العلويين كالإفراني والنا�صري نقل
كثيرا من الكتابات المنقو�شة على العمائر ال�سعدية ،بع�ضها
ً
45
ذكره م�ؤرخو الع�صر ال�سعدي ال�سابق الإ�شارة �إليهم،
وبع�ضها الآخر لم ي�شر �إليه في الم�صادر التاريخية ال�سعدية؛
كالأبيات ال�شعرية المنقو�شة على التراكيب الرخامية
47
ٍّ
لكل من �أحمد المن�صور 46،وزيدان بن المن�صور،
49
وعبد الملك بن زيدان 48،ومحمد ال�شيخ بن زيدان؛
وذلك لت�أخر تواريخ وفاة ه�ؤالء ال�سالطين – با�ستثناء �أحمد
المن�صور – على الم�ؤرخين ال�سعديين ال�سابق ذكرهم.
هكذا يك�شف العر�ض ال�سابق قلة ما تبقى بالمغرب
الأق�صى من كتابات �أثرية من الفترات المبكرة ،فيما بين
القرن (الثاني الهجري /الثامن الميالدي) حتى منت�صف
القرن (ال�سابع الهجري /الرابع ع�شر الميالدي)� ،أي
منذ بداية حكم الأدار�سة حتى نهاية حكم الموحدين،
مع مالحظة اقت�صار م�ضامين الكتابات خالل تلك الفترة
على الآيات القر�آنية والعبارات الدينية والدعائية ،التي
تت�ضمن  -في بع�ض الأحيان  -ا�سم المن�شئ و�ألقابه وتحدد
تاريخ الإن�شاء .وفي الع�صر المريني طر�أت على الكتابات
تحوالت مهمة� ،سوا ٌء من حيث كثافة و�شيوع ا�ستخدام
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الكتابات على العمائر والتحف التطبيقية� ،أو من حيث
التنوع في ال�شكل والم�ضمون ،وا�ستمر هذا االزدهار بعد
ذلك في ع�صر الأ�شراف ال�سعديين والعلويين من بعدهم.
وعلى الرغم من ذلك ف�إن ر�صيد المغرب الأق�صى
من الكتابات الأثرية يعد قلي ً
ال �إذا ما قورن بر�صيد
�أقطار �أخرى كم�صر وال�شام ،حتى بالد �أخرى مجاورة
كالمغرب الأدنى على �سبيل المثال 50،كما يالحظ قلة
الدرا�سات والأبحاث التي �أنجزت عن النقو�ش الكتابية
بالمغرب الأق�صى ب�شكل عام� ،إلى جانب �أن الدرا�سات
التي �أنجزت بالفعل حتى الآن لم تكن �شاملة؛ و�إنما
ركزت على مدن بعينها ،وبخا�صة العوا�صم التي كانت
تمثل مركز الثقل ال�سيا�سي لكثير من الدول التي تعاقبت
ان�صبت هذه الدرا�سات على
على عر�ش البالد؛ ومن ثم
َّ
مدينتي فا�س ومراك�ش ،ف�ض ً
ال عن موقع �شالة الأثري ،في
حين ال توجد ُم�سوحات ودرا�سات ميدانية �شاملة لكل
المدن والمواقع الأثرية المغربية الأخرى 51،التي يتوقع �أن
ت�شتمل على نقو�ش كتابية من �ش�أنها �أن تكمل  -ب�إ�ضافتها
�إلى ما تم درا�سته ون�شره � -صورة معرفتنا بالنقو�ش الكتابية
بالمغرب الأق�صى ،ور�صد تطورها من ناحيتي ال�شكل
والم�ضمون.
وقد كان للم�ست�شرقين الفرن�سيين  -كما هو الحال
بالمغربين الأو�سط والأدنى  -ف�ضل ال�سبق في االهتمام بن�شر
ودرا�سة النقو�ش الكتابية بالمغرب الأق�صى ،ولعل درا�سة
هلوي  Hélouisعام 1895م؛ القن�صل الفرن�سي بالمغرب
�آنذاك ،تعد  -على ب�ساطتها � -أُولى هذه الدرا�سات ،وقد
نُ�شر فيها بيتان من ال�شعر نق�شا على �أربع وع�شرين بالطة من
الزليج كانت مثبتة على جانبي مدخل قاعة الدر�س الغربية
بالمدر�سة البوعنانية بفا�س 52،ثم تتابعت هذه الدرا�سات
بعد ذلك كدرا�سة �ألفرد بل  Alfred Belفيما بين -1917
1919م ،وان�صبت على ن�شر الكتابات العربية بفا�س،
وبخا�صة تلك التي ترجع �إلى الع�صر المريني 53،ودرا�سة ٍّ
كل
�أبجديات 2014
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من با�سيه وبروفن�سال ( )Basset, et Provençalالتي �أجريت
عام 1922م عن موقع �شالة الأثري 54،ودرا�سة جابريل
رو�سو ( )Gabriel Rousseauعام 1925م ،التي ركزت
على ن�شر الكتابات المنقو�شة على تراكيب و�شواهد القبور
التي ت�ضمها مقبرة ال�سعديين بمراك�ش 55،ودرا�سة هنري
دو كا�ستري ( )De Castriesعام 1927م ،وان�صبت على
محاولة ت�صحيح بع�ض الأخطاء في قراءة جابريل رو�سو في
درا�سته ال�سابقة الذكر 56،ودرا�سة جا�ستون دفردان (Gaston
 )Deverdunعام 1956م؛ التي ن�شر فيها الكتابات العربية
57
المزينة للآثار المعمارية بمدينة مراك�ش.
وف�ض ً
ال عن عدم �شمولية هذه الدرا�سات وتركيزها على
مدن بعينها كما �سبقت الإ�شارة ،يالحظ عليها الميل �إلى
االقت�ضاب في عر�ض الكتابات؛ �إذ اكتفت بتحديد مكان
وجود الكتابات ،ثم عر�ض ن�صها بالعربية مع ترجمتها
�إلى الفرن�سية ،مع ذكر نوع الخط والقيا�سات و�أ�سلوب
58
التنفيذ ،وتحليل تاريخي مقت�ضب في بع�ض الأحيان.
وعلى الرغم من ذلك ف�إن هذه الدرا�سات  -وغيرها مما
لم نذكره  -كان لها ف�ضل ال�سبق في ت�سليط ال�ضوء على
�أهمية هذه الكتابات والحفاظ عليها من التلف واالندثار،
ولفت االنتباه �إلى اال�ستفادة منها من الناحيتين التاريخية
والأثرية عند درا�سة الآثار الحا�ضنة لها.
و�إلى جانب تلك الدرا�سات ،ف�إن بع�ض الم�ست�شرقين
الفرن�سيين في درا�ساتهم عن العمارة والفنون التطبيقية
بالمغرب الأق�صى ،ا�ست�شهدوا فيها بالكتابات المنقو�شة
على ٍّ
كل منهما ،ووظفوها في الت�أريخ لكثير من المعالم
الأثرية ،وتحديد التجديدات والزيادات التي تعر�ضت
59
لها ،كدرا�سات جورج مار�سيه ،Georges Marçais
وبوري�س ما�سلو  60،Boris Maslowوهنري تيرا�س Henri
 61،Terrasseوهنري با�سيه  62،Henri Bassetودرا�سة
كل ٍّ من روفو  Revaultوجولفان  Golvinو�أماهان
 63،Amahanوغيرهم.
العدد التا�سع

وقد تبع ه�ؤالء الم�ست�شرقين عد ٌد من الباحثين المغاربة
والعرب ،اهتموا بدرا�سة الكتابات المنقو�شة على عمائر
المغرب الأق�صى ،فخ�صها بع�ضهم بدرا�سات م�ستقلة
اعتمدت على المنهج التحليلي في درا�سة هذه الكتابات
من ناحيتي ال�شكل والم�ضمون ،في حين تناولها بع�ضهم
الآخر في �إطار درا�سة تاريخ المغرب الأق�صى وح�ضارته
ومن�ش�آته المعمارية ،وكذلك فنونه التطبيقية في مختلف
فترات التاريخ الإ�سالمي لهذه البالد.
و�إن كان يالحظ قلة عدد الدرا�سات التي تنتمي للنوع
الأول �إلى درجة ت�صل �إلى حد الندرة ،فهي تقت�صر – على
حد علمي – على درا�ستي الحاج مو�سى عوني ،و�أوالهما
64
عن النقو�ش الكتابية المرينية بمدينة فا�س عام 1991م،
والثانية خ�ص�صت للكتابات ال�سعدية والعلوية بنف�س
المدينة ال�سابقة عام 2009م 65،وقد زودت ٌّ
كل منهما
بالأ�شكال وال�صور التو�ضيحية ،مع تحليل لهذه الكتابات
من ناحيتي ال�شكل والم�ضمون ،ومقارنتها  -في بع�ض
66
الأحيان  -بالكتابات ال�سابقة والالحقة عليها.
وعلى الرغم من �أهمية هاتين الدرا�ستين وتفردهما،
ف�إن تركز مجال الدرا�سة على مدينة فا�س فقط ال ي�سمح
بر�صد تطور الكتابات في الفترات الزمنية التي تناولتها ُّ
كل
درا�سة منهما ،فهناك كثير من المن�ش�آت المرينية ما زال
قائما في مدن مغربية �أخرى غير مدينة فا�س ،كتازة ووجدة
ً
ومكنا�س و�سال ومراك�ش.
وكذلك لم تكن فا�س مقر حكم الأ�شراف ال�سعديين،
و�إنما اتخذوا من مراك�ش عا�صمة لهم ،وفيها تركز
قائما حتى
ن�شاطهم المعماري الذي ما زال معظم نماذجه ً
الآن بحالة جيدة ،وتزخرفه كثير من النقو�ش الكتابية التي
تبلغ ع�شرات �أ�ضعاف النقو�ش الكتابية ال�سعدية بمدينة
فا�س ،التي بلغ عددها ثالثة نماذج فقط في ٍّ
كل من �صومعة
م�سجد ال�صاغة وجامعي القرويين والر�صيف.
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وهذا الأمر نف�سه ينطبق على المن�ش�آت العلوية التي
أي�ضا في الرباط ومراك�ش
تركزت في مكنا�س وانت�شرت � ً
وغيرها من مدن المغرب ،ومع ذلك فيبدو �أن اقت�صار
ذلك الباحث على درا�سة النقو�ش الكتابية بمدينة فا�س دون
غيرها ،كان مق�صو ًدا لتركيز الجهد والتعمق في الدرا�سة
وا�ستك�شاف ِّ
كل الن�صو�ص التي تت�ضمنها هذه المدينة
67
العريقة.

نوعا �آخر وهو الغالب يقوم
خالية من الزخرفة ،ونجد منه ً
على مهاد من زخارف نباتية تت�ألف من مراوح نخيلية
و�أن�صافها ،وتت�صل بالأفرع والأوراق عقد �صغيرة في هيئة
الميمات؛ 71كما تنوعت المادة التي نق�شت عليها هذه
الكتابات من الزليج (البالطات الخزفية) �إلى الخ�شب
فالج�ص فالرخام فالبرونز ،في حين ال توجد �أية نماذج
لكتابات �سعدية منقو�شة على الحجر.

�أما النوع الثاني من الدرا�سات فقد ا�ست�شهد فيها
م�ؤلفوها بالنقو�ش الكتابية في �سياق درا�ستهم لتاريخ
وح�ضارة المغرب الأق�صى ،ف�ض ً
ال عن عمائره وتحفه
التطبيقية ،وقد اكتفت هذه الدرا�سات بذكر مكان
وجود الكتابات ،مع قليل من التحليل  -في بع�ض
هذه الدرا�سات  -لهذه الكتابات من ناحيتي ال�شكل
68
والم�ضمون.

وقد كان الختالف طبيعة ِّ
كل مادة من هذه المواد
�أثر وا�ضح في �شكل و�أ�سلوب وجودة الكتابات المنفذة
عليها ،من حيث كون هذه المادة �شديدة ال�صالبة �أو
أي�ضا
متو�سطة ال�صالبة �أو �سهلة النق�ش والحفر ،كما �أثر � ً
في �شكل هذه الكتابات وجودتها كون المادة التي نق�شت
عليها هذه الكتابات ثابتة في مكانها على الجدران
كالج�ص؛ مما يزيد من �صعوبة التنفيذ على الرغم من طبيعة
مادة الج�ص المعروفة ب�سهولة النق�ش عليها ،و�إما �أن تكون
هذه المادة منقولة �أي تنفذ عليها الكتابات والزخارف في
ور�ش الخطاطين �أو النقا�شين �أو في موقع البناء ثم تثبت على
الجدران ،كما هو الحال في بالطات الزليج و�ألواح الرخام
والإزارات الخ�شبية والكتل الحجرية وقطع المعدن؛ مما
يتيح للنقا�ش ظروفًا �أف�ضل للعمل؛ حيث يتحكم في النق�ش
ويتالفى الأخطاء الإمالئية؛ مما ي�ساعد على �سهولة قراءة
هذه الكتابات وتحقيق �أكبر فائدة مرجوة منها ،بو�صفها
و�سيلة ات�صال مهمة في ذلك الوقت.

ومن هذا المنطلق ت�أتي �أهمية �إنجاز درا�سة �شاملة
لم�ضمون الكتابات المنقو�شة على العمائر ال�سعدية
بالمغرب الأق�صى؛ لتكتمل المعرفة بهذه الكتابات من
جهة ،وتفتح الباب �أمام درا�سات �أخرى �أكثر �شمولية
تتناول هذه الكتابات من حيث ال�شكل ،وتطور الحروف
والزخارف النباتية والهند�سية الملحقة بها من جهة �أخرى.
وعلى �أي حال ،فقد نفذت هذه الكتابات بالخطين
الكوفي والثلث (اللين) م ًعا ،مع مالحظة تراجع ا�ستخدام
الخط الكوفي في هذا الع�صر �أمام خط الثلث 69،ورغم
ذلك تنوعت �أ�ساليب الخط الكوفي الم�ستخدم على
العمائر ال�سعدية؛ فنجد منها الكوفي ذا النهايات المائلة،
والكوفي الم�ضفر الذي ا�ستخدم �إما على �أر�ضية خالية
من الزخرفة ،و�إما على مهاد من زخارف نباتية تت�ألف من
مراوح نخيلية و�أن�صافها ،والكوفي الم�ضفر المر�آتي الذي
وعك�سا ،والكوفي المربع ،والكوفي
كتبت كلماته طر ًدا
ً
أي�ضا ذا الزخارف المعمارية 70،كما تنوعت نماذج
المربع � ً
أي�ضا؛ حيث نجد منه ما يقوم على �أر�ضية
الخط الثلث � ً
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ولتحقيق نف�س الغر�ض ال�سابق ،زاد االهتمام بح�سن
عر�ض هذه الكتابات لت�سهيل قراءتها لأكبر عدد ممكن من
الجمهور؛ وذلك عن طريق عدة و�سائل ،منها:
تباين الألوان
حر�ص الخطاط �أو النقا�ش ال�سعدي على �أن يكون
مغايرا للون الأر�ضيات �أو ال�سطوح المنفَّذة
لون الكتابات
ً
عليها هذه الكتابات ،ليتباين لونها مع لون هذه ال�سطوح
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و�ضوحا ،وطبيعي �أن يكون لكل مادة �سواء
وتكون �أكثر
ً
ج�صا �أم رخا ًما �أ�سلوب فني
زليجا �أم
�أكانت
ً
خ�شبا �أم ًّ
ً
خا�ص؛ لتنفيذ هذا التباين ،ففي حالة الزليج يتم فر�ش �أو
تثبيت بالطات الزليج ذات اللون الواحد فوق ال�سطح
المراد زخرفته ،وبعد ذلك تر�سم �أ�شكال الحروف فوق
الزليج ،ثم يقوم ال�صانع بتق�شير الطبقة الالمعة با�ستثناء
�أ�شكال الكتابات ليظهر لون طينة الزليج الأ�صلية ويتباين
مع لون ال�سطح الالمع للنقو�ش الكتابية (اللوحتان .)3 ،2
�أما الخ�شب (اللوحات  )6 ،5 ،4والج�ص
(اللوحتان  )8 ،7والرخام فقد كانت الكتابات تنفذ
بالحفر البارز ثم تدهن ب�ألوان مغايرة للون �سطح المادة
المنفذة عليها هذه الكتابات ،وتعرف هذه الطريقة عند
المغاربة بـ “الزواق” 72،وقد �أكدت الروايات التاريخية
المعا�صرة للأ�شراف ال�سعديين هذه الظاهرة ،فقد ذكر
الف�شتالي في �سياق و�صفه للكتابات المنقو�شة على
حوائط ق�صر البديع بمراك�ش� ،أنها كتبت برخام �أ�سود
اللون على �أر�ضية من رخام �أبي�ض 73،كما ذكر المقري
في �سياق حديثه عن النقو�ش الكتابية بمقبرة ال�سعديين
أي�ضا� ،أنها منفذة باللون الذهبي ال�ساطع على
بمراك�ش � ً
74
الرخام الأبي�ض.
مو�ضع النق�ش مع خط الب�صر
نظرا لأهمية النقو�ش الكتابية الم�سجلة على العمائر
ً
ال�سعدية كو�سيلة ات�صال بالجمهور ،فقد روعي �أن تنق�ش
في �أماكن بارزة من واجهات هذه العمائر ،كما كان
الحر�ص على �أن يتوافق مو�ضع هذه الكتابات مع م�ستوى
خط الب�صر؛ حيث بد�أت بارتفاع ال يقل  -في الغالب -
عن 1.60م من م�ستوى �سطح الأر�ض (اللوحات ،9
 ،)11 ،10ثم تتدرج في االرتفاع حتى ت�صل �إلى �أعلى
جزء من جدران المن�ش�آت �أ�سفل ال�سقف مبا�شرة؛ وذلك
حتى يمكن ر�ؤيتها من بعد ويقر�أها �أكبر عدد ممكن من

العدد التا�سع

الجمهور ،وفي هذه الحالة تكتب بخط ب�سيط ،كما تكبر
ن�سب هذا الخط؛ لتكون ظاهرة و�سهلة القراءة (ال�شكالن
 ،)2 ،1لذلك نجد �أن الأ�شرطة التي نق�شت بداخلها هذه
الكتابات تبد�أ �ضيقة ثم تت�سع كلما ارتفع البناء؛ حيث
يبلغ ات�ساع ال�شريط ال�سفلي  -كما هو الحال بمدر�سة
ابن يو�سف بمراك�ش على �سبيل المثال 0.20 -م والذي
يعلوه 0.28م ،في حين يزيد ات�ساع ال�شريط الذي يتوج
الواجهات على 0.40م (ال�شكالن .)2 ،1
مو�ضع النق�ش ون�سبة الإ�ضاءة
تعددت عنا�صر الإ�ضاءة في العمائر ال�سعدية ،فمنها
ال�صحون والنوافذ ب�أنواعها واختالف �أماكن وجودها،
بالإ�ضافة �إلى المناور والمداخل ،وهي توفر الإ�ضاءة
الطبيعية لعنا�صر المبنى المختلفة ،كذلك توجد و�سائل
�إ�ضاءة �صناعية تتمثل في الثريات ،والنواقي�س التي حولت
�إلى ثريات ،والم�صابيح ،وال�شموع .وقد �أ�سهمت الإ�ضاءة
�سواء �أكانت طبيعية �أم �صناعية ،مع و�ضع الكتابات في
�أماكن بارزة من الواجهات ،على و�ضوح هذه الكتابات
و�سهولة قراءتها ،ف�ض ً
ال عن ذلك يالحظ �أن معظم النقو�ش
الكتابية بالعمائر ال�سعدية وزعت على الجدران الأربعة
ل�صحون هذه العمائر (لوحة  ،)12وهي �صحون مك�شوفة
يغمرها �ضوء ال�شم�س الباهر طوال فترات النهار ،وكذلك
على جدران رواق القبلة بالم�ساجد وقاعة ال�صالة والدر�س
بالمدار�س؛ وبخا�صة على جدار القبلة؛ حيث تكون
الكتابات في مواجهة الواقف مبا�شرة داخل هذا الرواق،
كما يالحظ �أن القطاع العلوي لهذا الجدار ي�شتمل على
�صف من النوافذ غ�شيت ب�ستائر ج�صية ع�شقت  -في
الغالب  -بالزجاج الملون الذي ي�سمح بدخول ال�ضوء؛
مما ي�ساعد على �سهولة قراءة هذه الكتابات ،في حين ال
ي�سمح بمرور تيارات الهواء التي قد تطفئ الم�صابيح التي
توقد لي ً
ال (اللوحتان .)13،14
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تنوع الموا�ضع التي نفذت عليها الكتابات
تنوعت موا�ضع الكتابات الم�سجلة على العمائر
ال�سعدية وبولغ في �إظهارها؛ حيث نجدها في هيئة
�أ�شرطة على الواجهات الرئي�سة لهذه العمائر (اللوحات
( )18 ،17 ،16 ،15ال�شكالن  ،)4 ،3وب�أعلى بع�ض
فتحات مداخلها الرئي�سة (لوحة  )19وبذلك يتحقق
لأكبر عدد ممكن من النا�س قراءة هذه الكتابات و�إن
لم يدخلوا هذه المن�ش�آت ،كما نجدها بداخل هذه
المن�ش�آت على الواجهات الأربعة المطلة على �صحونها
المك�شوفة (اللوحات  ،)11 ،10 ،9وحول العقود التي
تعلو محاريب الم�ساجد والمدار�س والزوايا (اللوحتان
 ،)9 ،8وحول عقود الأبواب والنوافذ (اللوحتان،20
 ،)21وعلى �أبدان بع�ض الأعمدة الرخامية وتيجانها
(لوحة  ،)22وحول رقاب بع�ض القباب و�أ�سفل الأ�سقف
الخ�شبية (اللوحات .)12 ،6 ،5
ف�ض ً
ال عن ذلك ف�إن الفنان ال�سعدي اجتهد في ابتكار
ما ي�ضفي جما ًال وح�س ًنا على الخطوط التي دونت بها
هذه الكتابات ،فكان منها ما زين بالتلوين (الزواق) �أو
مزهرا �أو مورقًا على �أر�ضية من الزخارف
م�شجرا �أو
كان
ً
ً
النباتية �أو ذا زخارف معمارية �أو مر� ًّآتيا �أي كتبت كلماته
وعك�سا (الأ�شكال  ،)7، 6 ،5 ،2 ،1وكل هذا كان
طر ًدا
ً
من �ش�أنه لفت الأنظار �إلى هذه الكتابات ومن ثم قراءتها
فتتحقق المنفعة بم�ضمونها ،وت�ؤدي دورها كو�سيلة
�إخبارية �إعالمية.
ومن ناحية الم�ضمون ،تنوعت هذه الكتابات -
كما �سبقت الإ�شارة  -ما بين �آيات قر�آنية و�أحاديث نبوية
�شريفة ،وعبارات دعائية ودينية و�أ�شعار ،في حين اختفت
الوقفيات التي كانت رائجة في الع�صر المريني؛ �إذ لم
ت�صلنا �أية نماذج منها  -في ظل ما تم الك�شف عنه حتى
75
الآن � -سواء من ع�صر ال�سعديين �أو العلويين من بعدهم.
ولعل الهدف من هذا التنوع هو تو�صيل الفكرة ب�أ�ساليب
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مختلفة؛ لتتوافق مع م�شارب النا�س على اختالف ثقافاتهم،
كبيرا وتعددت
كما تنوعت م�ضامين هذه الكتابات ً
تنوعا ً
�أغرا�ضها ،ويمكن تق�سيمها �إلى الأنواع الآتية:
�أو ًال :نقو�ش الإن�شاء والتجديد
ويق�صد بها الن�صو�ص التي ت�ؤرخ لإن�شاء العمائر
الأثرية المختلفة ،وما تعر�ضت له من تجديد �أو هدم
�أو �إ�ضافة وغير ذلك ،76وعلى الرغم من بقاء كثير من
العمائر ال�سعدية بحالة جيدة حتى الآن بمراك�ش وفا�س
وتارودانت وتازة والعرائ�ش وغيرها ،ف�إن عد ًدا قلي ً
جدا
ال ًّ
ن�صو�صا ت�أ�سي�سية ،ويمكن ح�صرها في �صومعة
منها يحمل
ً
م�سجد ال�صاغة بفا�س القديمة ،والمدر�سة الغالبية المعروفة
بمدر�سة ابن يو�سف بمراك�ش ،وع َنزة جامع الأ�شراف
�أو الموا�سين بالمدينة نف�سها ،والقبتين ال�شرقية والغربية
ب�صحن جامع القرويين بفا�س القديمة.
�أما فيما يتعلق بم�سجد ال�صاغة الذي يوجد بعدوة
القرويين بمدينة فا�س ،فهو �سابق في الإن�شاء على الع�صر
عو�ضا
ال�سعدي ثم قام ال�سعديون ببناء �صومعة له  -ربما
ً
ل�صومعة قديمة متهدمة كما ُيفهم من الن�ص التالي  -عام
نهائيا على فا�س
(965هـ1557 /م)� ،أي بعد �سيطرتهم
ًّ
ب�أربع �سنوات .وقد نق�شت هذه الكتابات على بالطات
من الزليج ثبتت على �إحدى واجهات هذه ال�صومعة
بارتفاع �أربعة �أمتار عن م�ستوى �أر�ضية ال�شارع؛ وهي
عبارة عن ثالثة �أبيات من ال�شعر وزعت في �ستة �أ�سطر
كتبت بخط الثلث ،ت�شير �إلى تاريخ الإن�شاء ،ولكن لم
تحدد ا�سم المن�شئ و�إنما ورد له الدعاء بالرحمة بما ن�صه:
«اهلل يرحم من �أحيى مرا�سمها» وهو دعاء ممات ولي�س
دعاء حياة؛ مما ي�شير �إلى �أنه كان متوفًّى قبل االنتهاء من
�إن�شاء هذه ال�صومعة عام ( 965هـ1557 /م) ،وقد رجح
�أحد الباحثين �أن يكون هذا المن�شئ هو ال�سلطان محمد
المهدي ال�شيخ الذي ُق ِتل على يد الأتراك العثمانيين في
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التا�سع والع�شرين من ذي الحجة عام (964هـ1556 /م)
�أي بيوم واحد قبل عام (965هـ1557 /م) 77،ون�صها:

بل يالحظ توافق الن�سب بينها وبين الم�ساحات المنفذة
عليها ،ون�صها (اللوحتان:)11 ،10

احلمد هلل هذا “هكذا” �صمعت “هكذا” بنيت

من بعد ت�سع مئني طلقت يف عام

على �أ�سا�س من التقوى ور�ضوان
اهلل يرحــــم من �أحيى مرا�سمـــــها

اثنني مع ال�سبعني قد �سلفت
تبارك اهلل هذا منزل �سبقت

يف م�سجد ال�صاغة الأ�سني ب�إتقان
يف عام ت�سع من املئني قد �سلفت

بنى يف �أ�سعد وقت وانتما ح�سنا

من قبل خم�س «هكذا» و�ستني بنيان

78

و�أما المدر�سة الغالبية المعروفة بمدر�سة ابن يو�سف
بمراك�ش ،فقد ن�سبها بع�ض الم�ؤرخين �إلى ال�سلطان �أبي
79
الح�سن المريني (749-731هـ1348-1331/م)،
و�أكد بع�ضهم الآخر هذا الر�أي ثم ذكر �أنها جددت
على يد ال�سلطان عبد اهلل الغالب باهلل ال�سعدي عام
(970هـ1562/م) 80،و�شاركهم في هذا الر�أي بع�ض
الباحثين المحدثين 81،في حين ت�شير الكتابات المنقو�شة
على العتب الخ�شبي الذي يعلو فتحة مدخلها الرئي�س
والمنفذة بالخط الثلث� ،إلى �أنها من �إن�شاء ال�سلطان عبد اهلل
الغالب باهلل ال�سعدي ،ال �سيما �أن ا�سمه ورد في هذا الن�ص
م�سبوقًا بلفظ (�أقامني)؛ وهي عبارة عن بيتين من ال�شعر من
بحر الب�سيط ،ن�صها (لوحة :)19
�أقامني للعلوم وال�صالة �أمير
الم�ؤمنين و�سبط خاتم الر�سل
�أ�سمى الخالئق عبد اهلل فادع له
يا داخلي ببلوغ منتهى الأمل
وعلى تك�سية الزليج التي تغطي الجزء ال�سفلي لواجهة
بيت ال�صالة المطلة على ال�صحن ،نق�شت كتابات بالخط
أي�ضا،
الثلث عبارة عن �أبيات من ال�شعر من بحر الب�سيط � ً
ت�شير �إلى تاريخ (972هـ) وقد �ألحق بها لفظ (بني).
وال�شكل العام لهذه الكتابات ال ينبئ عن محو �أو ك�شط،
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له الكرامة قبل الكون يف الأزل
فاحلمد هلل حمدً ا غري منف�صـل
ف�سبحان اهلل امللك احلق املبني

82

ويالحظ �أن تاريخ الإن�شاء �صيغ في هذه الكتابات
بالحروف على غرار الكتابات المرينية – كما �سبقت
الإ�شارة – ولي�س بح�ساب الجمل كما �شاع في الع�صر
ال�سعدي؛ ذلك لأن عبد اهلل الغالب باهلل ا�شتهر من بين
�سالطين الدولة ال�سعدية بحبه لبني مرين ومحاولته تتبع
�آثارهم ،وقد �صرح بذلك في الكتابات المنقو�شة على
جدران هذه المدر�سة؛ حيث يالحظ �أن الكتابات ال�سابق
الإ�شارة �إليها المت�ضمنة تاريخ الإن�شاء ،جاء في بدايتها
تمجيد واعتزا ٌز بح�ضارة بني مرين ،بما ن�صه( :كان ع�صر
ٌ
بني مرين ع�صر العلوم والتقدم والح�ضارة و�إن ما خلفه بنو
مرين من الآثار لأعظم دليل على ذلك) ،وي�ؤكد ذلك ما
ذكره �صاحب تاريخ الدولة ال�سعدية عن هذا ال�سلطان،
�أنه( :كان يتطور على �شكل بني مرين �أو هيئتهم ويتبع
�سيرتهم في المبا�شرة والهدنة ...فا�ستح�سن النا�س �أيامه
بعد بني مرين)؛ 83لذلك ال غرو �إذا كانت المدر�سة
ال�سعدية الوحيدة  -التي نحن ب�صددها  -التي جمعت بين
وظيفتي التعليم وال�سكن على غرار المدار�س الكثيرة التي
�شيدها �سالطين بني مرين � -أعظم بناة المدار�س بالغرب
الإ�سالمي على الإطالق  -من �إن�شاء هذا ال�سلطان ال�سعدي
عبد اهلل الغالب باهلل ،الذي نعت في الكتابات المنقو�شة
84
على �شاهد قبره بـ«باني الم�ساجد والمدار�س».
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حاليا
�أما بالن�سبة لع َنزة جامع الأ�شراف المعروف
ًّ
بجامع الموا�سين بمراك�ش ،فقد �شيد وفقًا لروايات
الم�ؤرخين عام (970هـ1562/م) على يد ال�سلطان
عبد اهلل الغالب باهلل ال�سعدي 85،وال يت�ضمن هذا الم�سجد
ن�صو�صا ت�أ�سي�سية با�ستثناء الحجاب الخ�شبي الذي
حاليا
ً
ًّ
يغلق على فتحة العقد الأو�سط لواجهة رواق القبلة المطلة
على ال�صحن ،والذي يعرف في ا�صطالح المغاربة بالعنزة
كما �سبقت الإ�شارة ،ويبلغ ارتفاع هذا الحجاب 2.85م
توج ب�صف من ُ�شرافات مدرجة ،وهو مق�سم �إلى ثالثة
�أق�سام عر�ض ٍّ
كل منها 1.30م ،ي�شتمل الأو�سط منها على
ح�شوة م�ستطيلة يبلغ عر�ضها 0.38م وارتفاعها 1.02م
حاليا �سوى
نق�شت عليها كتابات بالخط الثلث ال يقر�أ منها ًّ
الب�سملة ،في حين ت�آكلت بع�ض حروفها بفعل الرطوبة
والأمطار واختفى بع�ضها الآخر تحت طبقة من الدهان
الحديث (لوحة .)20
�أما الق�سمان الجانبيان في�شتمل ٌّ
كل منهما على خَ وخة
عر�ضها 0.55م وارتفاعها 1.70م ،توجت بعقد على هيئة
َحدوة فر�س ويغلق عليها باب خ�شبي من م�صراع واحد،
ي�ؤدي ٌّ
كل منهما �إلى رواق القبلة (لوحة  ،)4ويعلو الق�سم
الأو�سط ح�شوة م�ستطيلة توجت بعقد ن�صف م�ستدير ،في
حين يعلو كل ق�سم من الق�سمين الجانبيين ح�شوة مربعة،
وقد زينت هذه الح�شوات الثالث بكتابات بالخط الكوفي
ن�صها على الح�شوة الو�سطى لظهر الحجاب من
المربع ،يبد�أ ُّ
جهة رواق القبلة�( :أمر بعمل هذا موالنا عبد اهلل �أيده اهلل)
(�شكل  ،8لوحة � ،)4أما بالن�سبة للح�شوتين المربعتين لوجه
الحجاب من جهة ال�صحن ،فن�صها على الح�شوة اليمنى
(قا�صدا بذلك) ،ون�صها على الح�شوة الي�سرى (وجه اهلل
ً
العظيم)� ،أما على الح�شوة الو�سطى لوجه الحجاب فن�صها:
(اهلل محمد �أبو بكر عمر عثمان علي)( 86لوحة .)20
ويعد ورود �أ�سماء ال�صحابة �أبي بكر وعمر وعثمان مع
علي � أجمعين في هذا الن�ص ،دلي ً
ال على المذهب ال�سني
162

لعبد اهلل الغالب باهلل من�شئ هذا الجامع ،بل الدولة ال�سعدية
كلها؛ فهي دولة علوية �سنية �ش�أنها �ش�أن دولة الأدار�سة
العلوية التي �سبقتها في حكم المغرب الأق�صى ،وكذلك
الدولة العلوية التي حكمت بعدها وما زالت قائمة حتى
الآن ،في حين �إن الأمر يختلف عند الدولة الفاطمية التي
ترفع ن�سبها لعلي بن �أبي طالب وفاطمة ر�ضي اهلل عنهما
 كال�سعديين تما ًما  -ولكنها �شيعية المذهب؛ لذلك لميذكر في الكتابات المنقو�شة على عمائرها من ال�صحابة
87
ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعين �سوى علي بن �أبي طالب.
�أما القبتان ال�شرقية والغربية ب�صحن جامع القرويين
بمدينة فا�س فهما مت�شابهتان تما ًما؛ حيث يتكون كل
منهما من خ�صة من الرخام تعلوها قبة خ�شبية غطيت من
الخارج ب�سقف جملوني غُ طي بدوره بحطات من القرميد
المزجج باللون الأخ�ضر ،وترتكز كل قبة منهما على ثمانية
�أعمدة من الرخام ،وقد �شيدت الأولى على يد ال�سلطان
�أحمد المن�صور الذهبي عام (996هـ1578/م) وفقًا لما
ذكره ٌّ
كل من ابن القا�ضي والمقري؛ وقد نظم الأول ع�شرة
�أبيات من ال�شعر لتنق�ش داخل هذه القبة ،ت�ضمن �أولها ا�سم
من�شئها �أبي العبا�س المن�صور:
كهف الملوك �أبو العبا�س �أن�ش�أني
بحر المكارم من معد بن عدنان
في حين ت�ضمن البيت الأخير تاريخ الإن�شاء بح�ساب
الجمل على طريقة المغاربة في ح�ساب قيمة الحروف،
بما ن�صه:
�إذ �شادني زمن التاريخ وافقه
للدين والأجر بحر الجود �سواني

88

حاليا بداخل القبة
لكن ال وجود لهذه الكتابات
ًّ
ال�شرقية ،على الرغم من ت�أكيد المقري �شاهد العيان على
�أنه ر�آها منقو�شة بداخل القبة المذكورة 89،فربما طم�ست
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في التجديدات التي تعر�ضت لها هذه القبة بعد ذلك،
وبخا�صة في عهد ال�سلطان يو�سف بن الح�سن الأول
العلوي (ت1346هـ1927/م) 90،في حين ما زالت
الواجهات الخارجية الثالث الجنوبية وال�شرقية وال�شمالية
لهذه القبة تحتفظ بكتاباتها؛ وهي عبارة عن �أبيات
من ال�شعر من نظم الأديب �أبي العبا�س �أحمد بن محمد
الغردي�س (ت1020هـ1611/م) 91،كتبت على الخ�شب
بالخط الثلث؛ بيتان على ِّ
كل واجهة من هذه الواجهات
الثالث؛ وهي ت�شير �إلى ا�سم المن�شئ �أحمد المن�صور ،لكن
ال تت�ضمن تاريخ الإن�شاء (لوحة .)1
الواجهة الجنوبية
ُح�سن �سنا منظري ي�ستوقف النظرا
وفائق ال�صنع مني طرز الطررا
حباب ماء من الدر النثير غدا
�صوب وردي من ذوب اللجين جرى

فربما ت�آكلت كتابات هذه الواجهة بفعل الأمطار
والتقلبات الجوية ،ال �سيما �أن من�ش�آت مدينة فا�س تتعر�ض
غالبا من الغرب؛ ومن ثم ف�إن
لت�ساقط الأمطار الآتية ً
الواجهات ال�شرقية لهذه المن�ش�آت تت�ضرر بفعل الأمطار
المت�ساقطة عليها ،فتم ا�ستبدالها �أثناء التجديدات بذينك
البيتين ال�سابق الإ�شارة �إليهما ،ال �سيما �أن هذه القبة
وكذلك القبة الغربية المقابلة لها جددتا في الع�صر العلوي
على يد ال�سلطان يو�سف العلوي كما �سبقت الإ�شارة .ومما
يعزز هذا الر�أي االختالف الوا�ضح بين �شكل الحروف
المنقو�شة على هذه الواجهة والزخارف النباتية التي
93
تتخللها مع حروف وزخارف الواجهتين الأخريين.
الواجهة ال�شمالية
ابن نبي الهدى المن�صور �أبدعني
من في�ض نعماه ما بين الورى انت�شرا
فعال بره ال يح�صى تعددها
خبر �آثاره ي�صدق الخبرا

94

الواجهة ال�شرقية
انظر �إلى �صنعي البديع الرائق
مت�أم ً
ال في منظري الفائق
وار�شف حباب زاللي الفائق
كالدر �إذ يبدو .............
ويالحظ على هذين البيتين �أنهما مخالفان لما ورد في
ق�صيدة الغردي�س التي تناقلتها الم�صادر التاريخية ،والتي
ذكرت هذين البيتين على هذا النحو:
ال ينثني را�شف ثغري من ظم�أ
�إال ويحمد مني ال ِورد وال�صدرا

بدائعي ن�سخت لما تلت �سورا

من �أم ُقربي بفر�ض �أو بنافلة
يجد معيني معي ًنا للطهور �سرا

92
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�أما القبة الغربية ب�صحن جامع القرويين فقد �شيدها
الأمير عبد اهلل بن محمد ال�شيخ الم�أمون بن �أحمد
المن�صور ،وذلك عام (1018هـ1609/م) في تكوين
معماري ي�شبه  -بل يفوق في الروعة  -قبة جده المن�صور
بالجهة ال�شرقية لهذا ال�صحن ،وي�شبه ال�شكل العام
للخ�صتين والقبتين ال�سعديتين ووقعهما بمحور ال�صحن
95
مثيالتهما ب�ساحة الأ�سود في ق�صر الحمراء بغرناطة.
وعلى الواجهات الثالث الخارجية لهذه القبة وكذلك
بدائر هذه القبة من الداخل توجد كتابات بخط الثلث،
عبارة عن �أبيات من ال�شعر تحمل ا�سم المن�شئ وتاريخ
الإن�شاء (لوحة  ،)23ن�صها على الواجهة ال�شمالية:
من الجمال الذي �أبدا بها �صورا
163
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�آيات تلك التي قالت م�صرحة

يا من تر�شف عذب الماء من ظم�أ

ُح�سن �سنا منظري ي�ستوقف النظرا

تدعو بن�صر لمن الحت محا�سنه

الواجهة الغربية

على الدنا كهالل فوق ديجور

فحقها �أن تحط الر�أ�س �صاغرة
والكوثر العذب من ماء المعين جرى
ولي فخار عليها بانت�سابي �إلى
عبد الإله الذي كل الورى برا
الواجهة الجنوبية
ابن الإمام الر�ضي الم�أمون من َع ُظ َمت

خليفة اهلل من في النبوءة قد
علت به همة بالن�صر مغمور
هو الإمام الذي حاز منزلة
عند الإله بدار الخلد والحور
�أبو محمد عبد اهلل �أف�ضل من

و�سادت بالعال ُم�ضرا

في عام (زهو) بعيد الألف به قري�ش
لهجرة من دنا من ربه و�سرى

96

يالحظ �أن هذا البيت الأخير ت�ضمن تاريخ الإن�شاء،
وقد عبر عنه بطريقتين �إذ كتب رقم الألف بالحروف،
وهي الطريقة التي كانت �شائعة في كتابة تاريخ الإن�شاء في
الع�صر المريني ،في حين �إن ال�سنوات الم�ضافة �إليه ُكتبت
بح�ساب الجمل الذي �شاع ا�ستخدامه في ع�صر ال�سعديين،
وقد رمز �إليه بكلمة (زهو) التي تعادل ثمانية ع�شر ،في�صبح
تاريخ �إن�شاء هذه القبة هو عام (1018هـ1609/م)،
وي�شير هذا النموذج �إلى �أن التحول في التعبير عن التاريخ
جاء بالتدريج ،كما �أنه يعد النموذج الوحيد  -على حد
علمي  -الذي و�صل �إلينا من الع�صر ال�سعدي تم الجمع
97
فيه بين �صيغتين للتعبير عن التاريخ.
وبدائر هذه القبة من الداخل نق�شت هذه الأبيات:
�سره �صنعي وت�صويري
يا واق ًفا َّ
ح�سن �سناي بديع غير منكور
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عليك �أق�سمت بالأحزاب والنور

حاله ربي ب�سجف الح�سن والنور
من ال يزال وعين اهلل تكل�ؤه
من �شر ما يتقى وكل محذور
�أخل�ص له دعوة تمحو �إ�ساءته
بجاه �أم القرى والبيت والطور

98

وبمراجعة ن�صو�ص �إن�شاء العمائر ال�سعدية ال�سابق
الإ�شارة �إليها يالحظ �أنها لم ت َُ�ص ْغ على منوال الكتابات
الت�أ�سي�سية في م�صر وبع�ض بالد الم�شرق الإ�سالمي
الأخرى ،التي ت�شتمل عادة على ا�سم المن�شئ وتاريخ
م�سجدا
الإن�شاء ،كما �أنها تُحدد وظيفة المن�ش�أة �سواء كانت
ً
�أو جام ًعا �أو مدر�سة �أو غير ذلك ،وقد تمدنا �أحيانًا با�سم
المبا�شر للعمل 99،بل �إنها ال تتفق مع الكتابات الت�أ�سي�سية
المرينية ال�سابقة عليها �سوا ٌء من حيث ترتيب عباراتها �أو
المعطيات التي تقدمها؛ �إذ كانت تت�ضمن هذه الأخيرة
الفعل الدال على الأمر بالبناء ،وا�سم المن�شئ و�ألقابه وا�سم
أي�ضا ،وتحديد م�سمى �أو وظيفة المن�ش�أة،
�أبيه و�ألقابه � ً
وتاريخ الفراغ من البناء ،الذي يكون مكتو ًبا بالحروف -
كما �سبقت الإ�شارة  -وفي بع�ض الأحيان �أ�سماء الم�شرفين
100
على الإن�شاء.
�أبجديات 2014
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وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت هذه المعلومات
على بع�ض التحف التطبيقية ال�سعدية ،وبخا�صة التي
�صنعت في عهد عبد اهلل الغالب باهلل؛ كالمدفع المعرو�ض
حاليا
بالمدخل الرئي�س للبرج ال�شمالي الم�ستخدم
ًّ
كمتحف للأ�سلحة 101،الأمر الذي ي�شير �إلى مدى ت�أثر
الغالب بهم �إلى درجة االقتبا�س من طرز فنونهم المختلفة
كما �سبقت الإ�شارة.
ثانيًا :دالالت �سيا�سية «�إثبات الن�سب ال�شريف»
ينت�سب ال�سعديون �إلى ال�ساللة النبوية؛ حيث يرفعون
ن�سبهم �إلى الأ�شراف الح�سنيين ،ويت�ضح هذا من خالل
تحلية �سالطينهم في الكتابات المنقو�شة على م�سكوكاتهم
بالألقاب الدالة على ذلك 102،وكذلك في الظهائر والر�سائل
ال�سلطانية ال�صادرة عنهم 103،وعلى عمائرهم وعلى
تراكيب و�شواهد القبور الخا�صة بهم ،ورغم وجود من
104
مدعيا ن�سبتهم �إلى �أ�صول �أخرى،
يطعن في ن�سبهم هذا
ً
كثيرا من الم�ؤرخين والمعا�صرين منهم لل�سعديين ب�صفة
ف�إن ً
خا�صة� ،أثبتوا �صحة هذا الن�سب ال�شريف ،و�أجمعوا على
�أن جدهم زيدان قدم من ينبع بالحجاز ،وا�ستقر في منطقة
درعة بجنوب المغرب ،بطلب من �أهلها الذين تطلعوا
�إلى االنتفاع به لت�صلح ثمارهم ،ومن ه�ؤالء الم�ؤرخين
ابن القا�ضي (ت 1025هـ1616 /م) 105،والف�شتالي
(ت 1032هـ1622 /م) 106،والمقري (ت 1041هـ/
1631م) 107،وابن الوقاد التلم�ساني (توفي بعد عام
1098هـ1687 /م)� 108،أو من جاء بعدهم كابن عي�شون
ال�شراط (ت 1109هـ1697 /م) 109،والإفراني (توفي
بعد 1157هـ1745 /م) 110،والنا�صري (ت1315هـ/
111
1897م).
كثيرا على الن�سب
ومن الثابت �أن ال�سعديين اعتمدوا ً
ال�شريف في الو�صول �إلى الحكم ،ثم �أ�صبح بمثابة حجة
على رعاياهم لعدم مخالفة �أوامرهم لوجوب طاعة الإمامة
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النبوية ال�شريفة� ،إلى جانب �أن قيامهم بالجهاد لتحرير
الثغور من العدو الإيبيري �أ�ضفى ال�شرعية على حكمهم،
كما �أنهم وظفوا �صفة الن�سب للتميز عن مناف�سيهم
الوطا�سيين ،وربما لتبرير فكرة اال�ستقالل وعدم الخ�ضوع
للأتراك العثمانيين ك�سائر بالد المغرب ،بل البالد العربية
والإ�سالمية الأخرى؛ �إذ ارتكزت هذه الفكرة قبل ِّ
كل �شيء
�شريفيا ،في حين ال�سلطان
على كون ال�سلطان ال�سعدي
ًّ
112
أعجميا.
العثماني �
ًّ

ومن هنا يظهر حر�ص ال�سعديين على �إبراز ن�سبهم
ال�شريف ،و�إ�شهار انتمائهم �إلى �ساللة الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم في كتاباتهم المنقو�شة على مختلف الآثار وغيرها
من الوثائق ،فقد �أكثروا على عمائرهم وتراكيب و�شواهد
قبورهم من اال�ست�شهاد بهذه الآية الكريمة�( :إِ َّنما ي ِر ُيد اللهَّ ُ
َ ُ
113
ُ
الب ْيت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ًيرا)،
الر ْج َ
�س �أَ ْه َل َ
ِل ُي ْذ ِه َب َعنك ُم ِّ
(ر ْحم ُة اللهَّ ِ َو َب َر َكا ُت ُه َع َل ْي ُك ْم �أَ ْه َل
وكذلك الآية الكريمةَ :
114
يد) ،وكالهما ت�شير �إلى ف�ضل �أهل
يد َّم ِج ٌ
الب ْي ِت �إِ َّن ُه َح ِم ٌ
َ
البيت النبوي ال�شريف وتزكية اهلل �سبحانه وتعالى لهم.

كما نق�ش على عمائرهم و�شواهد وتراكيب قبورهم
أي�ضا كثير من العبارات والألقاب ذات ال�صلة بالن�سب
� ً
ال�شريف؛ �إذ نعت ٌّ
كل من محمد القائم م�ؤ�س�س الدولة
ال�سعدية ،ومحمد ال�شيخ ،و�أحمد المن�صور ،والأمير محمد
ابن عبد القادر بن محمد ال�شيخ ،وزيدان بن المن�صور،
وكذلك الوليد بن زيدان ،ومحمد ال�شيخ الأ�صغر بن
زيدان بـ(ال�شريف الح�سني) 115،وو�صف عبد اهلل الغالب
باهلل بـ(ال�شريف الح�سني العلوي) 116،كما نعت هذا
أي�ضا بـ(ابن ال�شرف الفاطمي) 117،وو�صفت رقية
الأخير � ً
بنت �أحمد المن�صور بـ(ال�شريفة الح�سنية) 118،وو�صف
عبد اهلل الغالب باهلل بـ(�سبط خاتم الر�سل)( 119لوحة ،)19
وو�صف عبد المهيمن �أحد �أفراد الأ�سرة ال�سعدية بـ(�سبط
من فخرت بمبعثه البطاح) 120،ونعت �أحمد المن�صور ب�أنه
121
(فرع خير الخلق).
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وفي ال�سياق نف�سه ذكرت الكتابات المنقو�شة على
�شاهد قبر محمد ال�شيخ �أنه (اختاره اهلل لإر�شاد الأمة...
وارت�ضاه لتجديد �شريعة جده عليه ال�سالم) 122،كما
ا�ستهلت الكتابات المنقو�شة على �شاهد قبر اللة م�سعودة
والدة �أحمد المن�صور بحديث الر�سول عليه ال�سالم (كل
ن�سب و�سبب منقطع يوم القيامة ما خال �سببي ون�سبي وكل
بني �أنثى ف�إن ع�صبتهم لأبيهم ما خال ولد فاطمة ف�إني �أنا
�أبوهم وع�صبتهم) 123،كذلك نق�ش على التركيبة التي تعلو
قبر نوار زوجة ال�سلطان زيدان بن �أحمد المن�صور� ،أنها
(الفايزة «هكذا» ب�سعادة االنتظام في �سلك �أهل البيت
ر�ضي اهلل عنهم الحايزة «هكذا» ل�شرف االنتماء لجنابهم
124
ف�إن مولى القوم منهم).
كما تحمل الأبيات ال�شعرية المنقو�شة على القبة
الغربية التي �شيدها عبد اهلل بن محمد الم�أمون حفيد �أحمد
المن�صور ال�سابق ذكرها ،الإ�شارة �إلى ن�سبة ال�سعديين �إلى
قري�ش و�إلى بيت النبوة 125،كما يت�ضح من هذين البيتين:
في عام (زهو) بعيد الألف به قري�ش
لهجرة من دنا من ربه و�سرى
خليفة اهلل من في النبوءة قد
علت به همة بالن�صر مغمور
�أما لقب (خليفة اهلل)  -الذي نعت به عبد اهلل بن
محمد الم�أمون في هذا الن�ص الذي لم تتجاوز �سلطته
مدينة فا�س بل فا�س الجديد بالتحديد  -فقد تباينت
�آراء الفقهاء والعلماء في �إطالقه على الحكام؛ فقد ذكر
الماوردي �أنه يقال في الخليفة (خليفة اهلل)؛ لقيامه
احتجاجا بقوله تعالى(:وهو الذي
بحقوقه تعالى في خلقه
ً
جعلكم خالئف الأر�ض) ،وامتنع جمهور الفقهاء عن
ذلك ون�سبوا قائله �إلى التجوز محتجين ب�أنه �إنما ي�ستخلف
باق موجود على الأبد
من يغيب �أو يموت .واهلل تعالى ٍ
وال يغيب وال يموت ،وذكر النووي �أنه ينبغي �أال يقال
166

للقائم ب�أمر الم�سلمين (خليفة اهلل) ،و�أجاز البغوي ذلك
محتجا
في حق �آدم وداود عليهما ال�سالم دون غيرهما،
ًّ
بقوله تعالى في حق �آدم�(:إني جاعلك في الأر�ض خليفة)،
وبقوله تعالى في حق داود(:يا داود �إنا جعلناك خليفة في
الأر�ض) ،قال :وال ي�سمى �أحد خليفة اهلل بعدهما .و�أجاز
126
الزمخ�شري ذلك في �سائر الأنبياء عليهم ال�سالم.
والواقع �أن عبد اهلل بن محمد ال�شيخ المذكور لم
تتجاوز �سلطته حدود مدينة فا�س ،بل �إن اال�ضطرابات
الكثيرة التي عرفتها هذه المدينة في عهده؛ ب�سبب �سوء
�سيرته وعبث �أن�صاره من عرب �شراقة ،جعلت �أهل هذه
المدينة ينق�سمون ب�سببها �إلى فريقين ،م�ؤيدين له وهم �أهل
فا�س الجديد ،ومعار�ضين له وهم �أهل فا�س القديم ،الذي
ا�ستمر في محاربتهم من �سنة (1020ﻫ1611 /م) �إلى
وفاته �سنة ( 1032ﻫ 1623 /م)؛ 127الأمر الذي ي�شير �إلى
مبالغة ناظم هذه الأبيات ال�شعرية في نعت هذا ال�سلطان
بلقب (خليفة اهلل).
ً
وارتباطا بلقب (ال�شريف) حمل ال�سالطين ال�سعديون
لقب (الإمام) ،كمحمد ال�شيخ الذي و�صف بـ(الإمام)
وبـ (�إمام الهدى) وبـ(الإمام الأعظم) 128،كما نعت
عبد اهلل الغالب بـ(�إمام ال�سجادة والمحراب)  ،129ولقب
�أحمد المن�صور بـ(الإمام) وبـ(�إمام الأمة) 130،ونعت
عبد اهلل الم�أمون بن محمد ال�شيخ بن �أحمد المن�صور
بـ(الإمام) 131،كما لقب محمد ال�شيخ الأ�صغر بن زيدان
بـ(�إمام الأنام)� 132،أي �إمام الإن�س والجن ،وقد يفهم
من هذا اللقب قوة نفوذ هذا ال�سلطان و�سعة ملكه ،غير
�أن الواقع غير ذلك تما ًما؛ فقد ذكر الإفراني �أنه كان:
(منكو�س الراية مهزوم الجي�ش) ولم يتمكن رغم طول
فترة حكمه  -التي بلغت �إحدى وع�شرين �سنة  -من
�إقرار �سلطته �إال على مدينة مراك�ش وجزء �صغير من
المناطق المجاورة لها ،ومن ثم جاء تلقب هذا ال�سلطان
بهذا اللقب من قبيل الدعاية ال�سيا�سية ،ال� سيما �أن القوى
�أبجديات 2014
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المناوئة له التي لم ي�ستطع هزيمتها ع�سكر ًّيا ا�ستقلت
تما ًما عن ال�سلطة ال�سعدية ،فتحولت الزاوية الدالئية �إلى
دولة حقيقية ،وب�سط العيا�شي �سلطته على �سال والمناطق
الممتدة بجوارها ،تام�سنا جنو ًبا وتازة �شرقًا ،في حين بد�أ
133
العلويون دعايتهم ال�سيا�سية.
وعلى �أية حال ،فالإمام في اللغة هو الذي ُيقتدى
به ،وقد خ�ص ال�شيعة علي بن �أبي طالب  بلقب
«الإمام»؛ لأنه في نظرهم �أحق ب�إمامة ال�صالة من �أبي بكر
ال�صديق  ،وهم ي�صفون َّ
كل من ي�ستحق الخالفة
بـ«الإمام» ،الذي يعد �أحد الألقاب الأربعة التي يلقب بها
الخلفاء؛ ويعد هذا اللقب من الألقاب الم�ستجدة للخليفة
�أثناء الدولة العبا�سية؛ �إذ �إن �أول من تلقب به هو �إبراهيم
ابن محمد بن عبا�س عندما بويع له بالخالفة 134،ومن ثم
يتبين �أن ال�سعديين �أرادوا بحملهم لهذين اللقبين الت�أكيد
على �أحقيتهم في الإمامة والخالفة ،فهم الأ�شراف والأئمة
135
من �أبناء فاطمة وعلي  -ر�ضي اهلل عنهما .-
ومن هذا المنطلق يمكن تف�سير اختالف �صيغة
ال�صالة على الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم التي نق�شت
على واجهات العمائر ال�سعدية وكذلك على تراكيب
و�شواهد قبورهم ،عن مثيالتها التي نق�شت على العمائر
المرينية ال�سابقة عليها؛ حيث نجد �صيغتها  -في الغالب -
على الأخيرة بما ن�صه�(:صلى اهلل على �سيدنا وموالنا
محمد وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سليما) 136،في حين
نق�شت على الواجهة ال�شرقية ل�صحن مدر�سة ابن يو�سف
بمراك�ش ،على هذا النحو�(:صلى اهلل على �سيدنا ونبينا
وموالنا محمد الم�صطفى الكريم وعلى �آله و�صحبه وبنيه
و�آل بيته �أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم)�( 137شكل ،)1
(لوحة  ،)12ون�صها على �شاهد قبر اللة م�سعودة والدة
آخرا على �سيدنا وموالنا
�أحمد المن�صور�(:صلى اهلل �أو ًال و� ً
كثيرا �إلى يوم
محمد و�آله و�أزواجه وذريته و�سلم
ً
ت�سليما ً
138
الدين).
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هكذا يتبين �أن الكتابات المنقو�شة على العمائر
ال�سعدية �شكلت �أحد المحاور الرئي�سة التي وظفها
ال�سعديون لإثبات ن�سبهم ال�شريف ،والترويج له بين
الجمهور ،بو�صفها و�سيلة ات�صال مهمة ا�ستخدمت للدعاية
في ذلك الوقت ،ومكملة للدور الذي قام به م�ؤرخو
الدولة ال�سعدية؛ كالف�شتالي وابن القا�ضي والمقري الذين
�أجمعوا على �صحة الن�سب ال�شريف لل�سعديين كما �سبقت
الإ�شارة.
ً
ثالثا :دالالت دينية «مقاومة ظاهرة التب�شير ومحاربة البدع
والخرافات»
(�أ) -مقاومة ظاهرة التب�شير

لقد �سيطر على المناخ الديني بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين �صراع عقدي بين الم�سلمين المغاربة
والم�سيحيين من الإ�سبان والبرتغال الذين احتلوا مدنًا مغربية
كثيرة �آنذاك  -ف�ض ً
ال عن انت�شار البدع والخرافات التي روج
لها بع�ض مت�صوفة الزوايا  -لذلك تعد �سورة الإخال�ص و�آية
الكر�سي 139من الن�صو�ص الأ�سا�سية التي نق�شت بكثرة على
واجهات العمائر ال�سعدية (لوحة � ،2شكل  .)9وتعك�س
هذه الن�صو�ص التي تلخ�ص عقيدة الإ�سالم القائمة على
التوحيد �أثر الأو�ضاع ال�سيا�سية التي كانت تمر بها البالد
�آنذاك؛ حيث اكت�سى الغزو البرتغالي لبالد المغرب �صبغة
دينية و�أف�صحت الإجراءات �سواء تلك التي مهدت للغزو
�أو �صاحبته عن عداء �شديد للم�سلمين ،وعن رغبة عمياء في
الق�ضاء على الإ�سالم بالمغرب؛ فقد جندت الكني�سة َّ
كل
�إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف ،ف�أ�صدرت البابوية قرارات
متعددة تحث الم�سيحيين على تمويل الغزو البرتغالي
للمغرب ،وت�ضفي عليه طابع الم�شروعية ،وعملت على
تنمية روح الحقد والعداء �ضد الم�سلمين في نفو�س
الم�سيحيين ،و�أر�سلت الكني�سة عد ًدا من رهبانها وكهنتها
�إلى المغرب لتنفيذ المخططات الرامية �إلى تن�صير المغاربة
ف�أقاموا م�ؤ�س�ساتهم الدينية ،و�صبوا حقدهم الأعمى على
167

حممد ال�سيد حممد �أبو رحاب

م�ساجد الم�سلمين وزواياهم بالمناطق التي احتلوها بنهبها
140
وتنجي�سها ،وهدم الكثير منها وتحويلها �إلى كنائ�س.
بل قد تجاوزت المحاوالت التب�شيرية في بع�ض
الأحيان �إطار الرعية وعامة ال�شعب المغربي ،لت�صل �إلى
بع�ض الأمراء ال�سعديين �أنف�سهم؛ من ذلك ما قام به البرتغالي
دييكو دي توري�س (الن�صف الثاني من القرن العا�شر
الهجري /ال�ساد�س ع�شر الميالدي) تجاه �أحد الأمراء من
141
�أبناء ال�سلطان محمد ال�شيخ عام (956هـ1549/م).
وتتوا�صل الآيات القر�آنية الم�سجلة على العمائر
ال�سعدية لت�ؤكد وحدانية اهلل �سبحانه وتعالى و�إقرار الإيمان
والت�صديق بجميع الأنبياء والر�سل والكتب المنزلة عليهم
من ال�سماء ،و�إن كان بع�ضهم ين�سخ �شريعة بع�ض ب�إذن اهلل،
حتى ن�سخ الجميع بالإ�سالم الذي نزل على محمد عليه
ال�صالة وال�سالم ،بما ن�صه :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﭼ .

142

ومن هذه الآيات المختارة ما ي�شير �إلى ما �أعده اهلل
لمن يتم�سك بالدين الحنيف وعقاب من يرتد عن دينه،
بما ن�صه :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ

ﯧﯨﯩ ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ.

143
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وقد �أ�شارت الم�صادر التاريخية المغربية والأجنبية
على ال�سواء �إلى وجود حاالت من التن�صر واالرتداد عن
الإ�سالم بالمغرب �أثناء االحتالل البرتغالي ،وبخا�صة
في المناطق التي كانت تحت �سلطة البرتغاليين؛ فقد
وردت في كتب النوازل فتاوى حول المرتدين 144،كما
وردت بكتب الم�ؤرخين البرتغاليين �إ�شادات بالمتن�صرين
من الم�سلمين ،وتنويه بت�شبثهم بالدين الم�سيحي حتى
145
الموت.
حقيقة لم تكن ظاهرة الردة بالمغرب نتيجة للعمل
وتعبيرا عن
التب�شيري ،ولكنها كانت نتيجة لظروف قاهرة،
ً
الأزمات الحادة التي عانى منها المغاربة في تلك الظروف
الع�صيبة؛ ب�سبب انت�صار الم�سيحيين وكثرة الحروب
كرها
والأ�سر والمجاعات ،فلم تكن ردة الم�سلم وتن�صره ً
مظهرا
اقتناعا بالم�سيحية ،بل كانت
في الإ�سالم ،وال
ً
ً
146
ل�ضعفه �أمام التحديات الخطيرة التي واجهته.
وتت�ضمن الن�صو�ص القر�آنية بالعمائر ال�سعدية �آيات
تف�ضح المنافقين والمرتدين  -في كل زمان ومكان -
وتك�شف عظم هذا الجرم ،بما ن�صه :ﭽﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ .

147

وف�صلت �آيات �أخرى نق�شت على واجهات هذه
العمائر عفو اهلل �سبحانه وتعالى ومغفرته للم�ؤمنين من عباده
وما �أعده لهم من جنات ونعيم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ،

148

ﭽﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ 149.ﭽ ﯢ

ﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﭑ
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ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ ،

150

(�شكل ،)6

�سبحانه و�أن الغلبة والتمكين في الأر�ض لعباده ال�صالحين
ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﭼ 157،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭼ 158،ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ �( 151شكل .)5

ألقاب
ولنف�س الغر�ض �سجلت على العمائر ال�سعدية � ٌ
فخرية ودينية تعك�س �أحدا ًثا تاريخية و�أعما ًال قام بها
ال�سالطين ال�سعديون ،تتعلق بالجهاد ومحاربة �أعداء
الدين؛ كمحمد ال�شيخ الذي ُنعت في الكتابات المنقو�شة
على �شاهد قبره بـ(نا�صر الإ�سالم ومذل عبدة الأ�صنام
ال�ضارب في ذات اهلل بال�سنان والح�سام) 160،وو�صفته
ب�أنه (�أرهف �سيف اجتهاده وا�ستوى على جودي جهاده
ف�صدع ب�أمر اهلل الذي جعله لوقاية الإ�سالم ع�صا ًما ول�شمل
الأمة نظا ًما ....فجاهد وغزا) ،161وعبد اهلل الغالب
الذي لقب في الكتابات المنقو�شة على مدفعه المحفوظ
بمتحف الأ�سلحة بفا�س ،وعلى �شاهد قبره بـ(المجاهد في
�سبيل اهلل) 162،وو�صف في الكتابات الأخيرة ،بـ(العناية
بالغزو والجهاد تارة بالجوار المن�ش�آت في البحر كالأعالم
وتارة بالمطهمات الجياد) ،163و ُنعت زيدان بن �أحمد
المن�صور في الكتابات المنقو�شة على التركيبة التي تعلو
قبره بـ(حامي حمى الدين بكل ذابل وباتر) 164،وو�صفت
�إحدى �أمهات ال�سالطين ال�سعديين على تركيبة قبرها،
ب�أنها (�أم من غزا الجيو�ش بالعوالي ال�سمهرية)؛ 165حيث
كان الجهاد وطرد المحتل البرتغالي والإ�سباني من الثغور
المغربية هي الركيزة الأ�سا�سية لقيام دولة ال�سعديين ،ولعل
ت�سجيل هذه الألقاب على عمائرهم يعد �إلى جانب كونه
نوعا من دعوة رعاياهم
�إعالنًا عن قيامهم بواجب الجهادً ،
�إلى الجهاد وطرد �أعداء اهلل من البالد.

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ

وتوا�صلت الن�صو�ص القر�آنية المختارة المنقو�شة
على العمائر ال�سعدية؛ لتوعية النا�س والدعوة �إلى تعليمهم
�أمور دينهم؛ ومن ثم مقاومة مظاهر التب�شير ،فمن الآيات
ما ي�شير �إلى ف�ضل تعمير الم�ساجد بال�صالة والذكر ،بما
ن�صه:ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍﰎ ﰏﰐ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭼ  152،ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ153،ﭽﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ 154.و�سجلت
�آيات �أخرى على واجهات هذه العمائر ،ت�شير �إلى ف�ضل
الفقه في الدين وارتفاع منزلة العلماء ،بما ن�صه :ﭽﯳ ﯴ
155
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼﯻ .

وفي �إطار ال�سيا�سة الحربية و�أحداثها وال�صراعات
التي �شهدها ع�صر الأ�شراف ال�سعديين� ،سواء مع القوى
الم�سيحية المحتلة لبع�ض المدن المغربية والمتمثلة في
الإ�سبان والبرتغال� ،أو الوطا�سيين المتم�سكين بحقهم في
مرارا �ضم المغرب
حكم البالد ،والعثمانيين الذين حاولوا ً
الأق�صى �إلى حوزتهم كما نجحوا من قبل في �ضم جاريه
المغربين الأو�سط والأدنى ،نق�ش على العمائر ال�سعدية
كثير من الآيات التي تح�ض على الجهاد في �سبيل اهلل،
ومقاتلة الكفار والمنافقين ،بما ن�صه :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ

ﮍﭼ 156،ومنها ما يب�شر بالن�صر ويقر �أنه من عند اهلل
العدد التا�سع

ﮍ ﮎﭼ.

159

وو�ضحت �آيات �أخرى �سجلت على العمائر ال�سعدية
ف�ضل �أهل البيت النبوي ال�شريف وتزكية اهلل لهم كما �سبقت
الإ�شارة ،بما ن�صه :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
169
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ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ،
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ 167،وهذه الآيات
من �ش�أنها دعوة النا�س �آنذاك �إلى التم�سك بحكم ال�سعديين
والجهاد في �صفوفهم ،ال� سيما �أنهم ينت�سبون �إلى البيت
النبوي ال�شريف.
166

ﭽﭥ ﭦ

ب -محاربة البدع والخرافات

�ضربت الزوايا في الع�صر ال�سعدي  -وما بعده -
بجذورها في �أعماق المجتمع المغربي ،وذلك لطبيعة
العالقة التي ربطت هذه الزوايا بالنا�س من حيث ارتباطها
بواقعهم المعي�ش ،وتلبية حاجاتهم المادية والنف�سية.
والمت�أمل لعالقة الإن�سان المغربي بالزاوية ال�صوفية في
ذلك الع�صر يالحظ عمق ت�أ�صلها في حياته ب�شكل يتداخل
فيه الروحي بالمادي والحقيقة بالأ�سطورة ،والواقع
بالخيال ،في مجال مقد�س مفعم بالحكم والأ�سرار،
يق�صده النا�س في زيارات مو�سمية وغير مو�سمية للتبرك
واال�ست�شفاء واال�ستف�سار عن �أمور دينية ودنيوية� ،أو طلب
168
التدخل لف�ض نزاع بين الأفراد والقبائل.
ونظرا لما تميزت به الزوايا من ا�ستقالل اقت�صادي
ً
و�سيطرة بالغة على جماهير ال�شعب المغربي ،فقد برزت
كم�ؤ�س�سة مزاحمة لل�سلطة ومناف�سة لها ،وتزخر الم�صادر
التاريخية بكثير من الإ�شارات عن ال�صراع الدائم بين
خطرا
المت�صوفة وال�سلطة التي اعتبرت �أن الزاوية ت�شكل
ً
على الحكم� ،إلى جانب امتناعهم عن �أداء ال�ضرائب ،لذلك
لم يتردد بع�ض ال�سالطين ال�سعديين في امتحان �شيوخ
ال�صوفية ،وت�شتيتهم و�إخالء زواياهم ،وهم الذين قامت
الدولة على �أكتافهم 169،ال� سيما �أن بع�ض مت�صوفة الزوايا
عملوا على تعميق روح الخرافة ون�شر البدع بين النا�س،
بعد �أن دب الف�ساد �إلى بع�ض الزوايا �آنذاك ،وتحولت
عن �أهدافها التربوية والإ�صالحية والجهادية �إلى �أهداف
مادية ،و�أ�صبحت المبالغة في ادعاء الوالية والكرامات
الخرافية و�سيلة من و�سائل اال�ستغالل والنهب ،فق�صد
170

النا�س الزوايا و�أ�ضرحة الأولياء لزيارتها ،وخ�صوها بالهدايا
والنذور؛ رغبة في �شفاء الأمرا�ض وق�ضاء الأغرا�ض ،واتقا ًء
170
حيا كان �أو مي ًتا.
لغ�ضب الولي و�سخطه ًّ

فنجد �أن محمد ال�شيخ وابنه عبد اهلل الغالب قد �سلكا
�سبيل ال�شدة �ضد كثير من ه�ؤالء ال�صوفية؛ فقد �أعدم محمد
ال�شيخ عام (953هـ1547/م) �أحد ع�شر من �أرباب
الزوايا حتى ثار �ضده كثيرون منهم ،وفي العام التالي قمع
ثورة قام بها �آيت مالو ب�ضواحي زاوية تمكروت 171،كما
قام المهدي عام (958هـ1550/م) ب�إخالء زاوية ال�شيخ
عبد اهلل الكو�ش التي كان ي�ستقبل فيها الأتباع والمريدين،
وطرده من مراك�ش وحدد �إقامته بفا�س حتى توفي بها عام
172
(960هـ1552/م).
وتعك�س الكتابات المنقو�شة على �شاهد قبر محمد
ال�شيخ الأحداث التي قام بها لت�صحيح العقيدة والق�ضاء
على المبتدعة والخارجين على قواعد الدين الحنيف ،بما
ن�صه( :ف�صدع ب�أمر اهلل الذي جعله لوقاية الإ�سالم ع�صا ًما
ً
مالكا
ول�شمل الأمة نظا ًما ولحماية ال�سنة �إلى يوم الدين
وقوا ًما و�صابر  الأهوال واحت�سب النف�س الزكية في
تطهير الأر�ض من ال�ضالل وح�سم داء ال�شرك الع�ضال
فجاهد وغزا وا�ست�أ�صل ب�سيف الحق من َم َر َق من الدين
وانتزى وانتمى �إلى غير الحنيفية البي�ضاء واغتزى حتى
�أزاح عن الدين العلة و�أعاد كمالها الفائت على الملة ملأ
الأر�ض عد ًال وطهرها من �أدنا�س الجور حزنًا و�سه ً
ال
و�سارت الهداية في الدنيا م�سير ال�شم�س وا�ستقر الإ�سالم
173
على قواعده الخم�س).
�أما عبد اهلل الغالب باهلل فقد �سار على نهج والده؛
�إذ �أمر في عام (985هـ1577/م) بقتل ال�شيخ محمد
174
الأندل�سي بعد �أن كثر �أتباعه والتفت حوله العامة،
وت�شير الكتابات المنقو�شة على �شاهد قبر عبد اهلل الغالب
�إلى مدى تم�سكه بال�سنة النبوية المطهرة؛ حيث ذكرت
�أنه توفي( :بعد التزود بال�صيام والقيام و�شهود ليلة القدر
�أبجديات 2014
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المعلوم قدرها بين الليالي والأيام وب�إثر �سماع ما ت�ضمنه
�صحيح البخاري من �أحاديث خير الأنام عليه �أف�ضل
175
ال�صالة و�أزكى ال�سالم).
وفي مقابل ذلك اجتهد الفقهاء و�أهل ال�سنة في محاربة
بدع المت�صوفة والطرقيين ،وحذروا النا�س من خرافاتهم
الهادفة �إلى اال�ستغالل ،كما ت�صدوا للفرق ال�ضالة والمرتدة
عن الدين ،فنبهوا العامة �إلى خطرها ودعوا �إلى اقتالع
كثيرا
جذورها؛ ليرجعوا بالدين �إلى �صفائه ،وقد �أفردوا ً
من الم�ؤلفات الفقهية التي تطعن في �سلوك وممار�سات
176
المت�صوفة �آنذاك.
وت�أتي الكتابات المنقو�شة على واجهات العمائر
ال�سعدية لتكمل الدور الذي قام به بع�ض �سالطين هذه
الدولة والفقهاء و�أهل ال�سنة في محاربة البدع ومفا�سد
ال�صوفية وخرافاتهم؛ فنجد منها ما يلخ�ص عقيدة الإ�سالم
القائمة على التوحيد و�إفراد اهلل �سبحانه بالعبادة ،ك�سورة
الإخال�ص و�آية الكر�سي ،وهما من الن�صو�ص الأ�سا�سية
التي نق�شت بكثرة على واجهات العمائر ال�سعدية كما
�سبقت الإ�شارة (لوحة � ،2شكل .)9
كما تعددت م�ضامين الأ�شعار المنقو�شة على واجهات
أي�ضا ،و�إن كان جميعها قد اتفق على الدعوة
هذه العمائر � ً
�إلى ت�صحيح العقيدة لدى جمهور الم�سلمين �آنذاك،
ون�صحهم لاللتزام بال�شريعة الإ�سالمية المطهرة .فنجد �أن
الأبيات التي نق�شت على بالطات الزليج التي ُك ِ�سي بها
الجزء ال�سفلي لدعامات الواجهة ال�شمالية ل�صحن مدر�سة
ابن يو�سف بمراك�ش ،تدعو �إلى التو�سل �إلى اهلل وحده دون
�سواه لق�ضاء الحاجات (�شكل ،)10بما ن�صه:
“تو�سل �إلى الرحمن في ال�سر والجهر
تنل كل ما ترجو من الف�ضل والخير”

177

ومن هذه الأ�شعار التي نق�شت على الواجهة نف�سها،
ما يقر �أن ك�شف ال�ضر وال�شدائد وطلب �سعة الرزق ال
العدد التا�سع

يكون �إال من اهلل �سبحانه وتعالى (لوحة �( ،)1شكل ،)11
ون�صها:
“يا من يرى ما في ال�ضمير وي�سمع
�أنت المعد لكل ما يتوقع
يا من يرجى لل�شدائد كلها
يا من �إليه الم�شتكى والمفزع
يا من خزائن رزقه في قول كن
�أمنن ف�إن الخير عندك �أجمع»

178

وعلى الباب الخ�شبي لخزانة الكتب التي �شيدها
�أحمد المن�صور خلف جدار قبلة جامع القرويين ،على
ي�سار خزانة الم�صاحف المرينية التي تقع بدورها على
ي�سار محراب هذا الجامع ،نق�ش بيتان من ق�صيدة البردة
ال�شهيرة للبو�صيري ي�ؤكدان على اتباع الر�سول الكريم
عليه ال�سالم ،واالن�ضواء تحت لوائه ،بما ن�صه:
ومن تكن بر�سول اهلل ن�صرته
�إن تلقه الأُ ْ�سدُ في �أجامها تجم
من يعت�صم بك يا خير الورى �شرفا
فاهلل حافظه من كل منتقم

179

رابعًا :الأحاديث النبوية
ت�ضمنت النقو�ش الكتابية ال�سعدية �أحاديث نبوية
�شريفة وردت لال�ست�شهاد بها وتنويع الن�صو�ص الدينية،
ورد بع�ضها بلفظها �أو بلفظ قريب ،في حين ورد بع�ضها
الآخر بمعناها؛ فمن النوع الأول الحديث الذي ا�ستهلت
به الكتابات المنقو�شة على �شاهد قبر اللة م�سعودة والدة
�أحمد المن�صور ،والذي ي�ؤكد ف�ضل �آل البيت ال�شريف،
بما ن�صه( :كل ن�سب و�سبب منقطع يوم القيامة ما خال
�سببي ون�سبي وكل بني �أنثى ف�إن ع�صبتهم لأبيهم ما خال
ولد فاطمة ف�إني �أنا �أبوهم وع�صبتهم) 180.وفي هذا
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�إ�شارة  -كما �سبق ذكره � -إلى الحديث الذي رواه ابن
ع�ساكر عن ابن عمران عن الر�سول  ،قال( :كل ن�سب
181
و�صهر منقطع يوم القيامة �إال ن�سبي و�صهري).
�أما النوع الثاني فتمثله الكتابات المنقو�شة على الوجه
الجنوبي لتركيبة عبد اهلل الغالب باهلل ،وهي عبارة عن
�أبيات من ال�شعر من بحر الطويل ،البيت الأخير منها ي�ؤكد
ح�سن الظن باهلل ،ون�صه:
وقد جاء �أن اهلل قال تف�ض ً
ال
�إلى ما يظن العبد بي �سي�صير

182

وقد �أ�شار الناظم بهذا �إلى ما �أخرجه �أحمد بن حنبل
في م�سنده عن الر�سول  ،قال :قال اهلل تعالى�« :أنا عند
183
�شرا فله».
ظن عبدي بي �إن كان ً
خيرا فله ،و�إن كان ًّ
وعلى القبة الغربية التي �شيدها الأمير عبد اهلل بن محمد
الم�أمون ب�صحن جامع القرويين بفا�س (لوحة  - )23كما
عبدا �صنع
�سبقت الإ�شارة  -نق�شت عبارة ن�صها( :رحم اهلل ً
�شي ًئا ف�أتقنه) 184،وهي دعوة موجهة لإتقان العمل وتجويد
ال�صنعة ،ولعل في هذا �إ�شارة �إلى الحديث ال�شريف الذي
�أخرجه البيهقي في �شعب الإيمان و�أبو يعلى المو�صلي
في م�سنده عن الر�سول  ،قال�( :إن اهلل يحب �إذا عمل
185
�أحدكم عم ً
ال �أن يتقنه).
خام�سا :المواعظ
ً
ورد في النقو�ش الكتابية الم�سجلة على واجهات
العمائر ال�سعدية وعلى �شواهد وتراكيب القبور كثير من
المواعظ ،وهي ترد مقتب�سة من �آيات قر�آنية ،مثل ما نق�ش
على تركيبة الأمير �أبي علي من�صور بن محمد المهدي
ال�شيخ 186،بما ن�صه :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﭼ 187،ونق�ش على تركيبة فاطمة بنت �أبي بكر
188
ابن محمد بن علي بن �سا�س (ت 1029هـ1620/م)،
ما ن�صه :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ؛ 189كما �صيغت بع�ض
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نثرا ،ومنها ما
�شعرا ،في حين ورد بع�ضها الآخر ً
المواعظ ً
يدعو �إلى التوبة من المعا�صي ،وعدم القنوط من رحمة
اهلل التي و�سعت كل �شيء؛ كالكتابات التي نق�شت على
الواجهة ال�شمالية ل�صحن مدر�سة ابن يو�سف بمراك�ش،
ون�صها:
“حا�شا لجودك �أن تقنط عا�ص ًيا
الف�ضل �أجزل والمواهب �أو�سع”

190

و�سجلت �أ�شعار �أخرى في ال�سياق نف�سه على
التركيبة التي تعلو قبر ال�سلطان عبد الملك بن زيدان
(ت1039هـ1631/م) ،وهي عبارة عن بيتين من بحر
الب�سيط ،ن�صهما:
“ال تقنطن ف�إن اهلل منان
وعنده للورى عفو وغفران
�إن كان عندك �إهمال ومع�صية
فعند ربك �أف�ضال و�إحـ�سان»

191

ومن هذه الأ�شعار ما يدعو العبد �إلى عدم الغرور
والركون �إلى الدنيا ،فالنعيم غير دائم ،كما تحث على
ح�سن الظن باهلل والثقة في عفوه ومغفرته ،كالأبيات التي
من بحر الطويل ،التي نق�شت على تركيبة عبد اهلل الغالب
باهلل ،ون�صها على الوجه ال�شمالي:
�أيا زائري هب لي الدعاء ترحما
ف�إني �إلى ف�ضل الدعاء فقير
وقد كان �أمر الم�ؤمنين وملكهم
�إلى و�صيتي في البالد �شهير
فها �أن هذا «هكذا» �صرت ملقى بحفرة
ولم ُيغْن عني قائ ٌد ووزير

�أبجديات 2014

درا�سة يف م�ضمون النقو�ش الكتابية على عمائر الأ�رشاف ال�سعديني باملغرب الأق�صى (1069 - 915هـ1658 - 1510 /م)

ون�صها على الوجه الجنوبي

تزودت ح�سن الظن باهلل راحمي
وزادي بح�سن الظن فيه كثير
عالما بحنانه
ومن كان مثلي ً
فهو بنيل العفو منه جدير
وقد جاء �أن اهلل قال تف�ض ً
ال
�إلى ما يظن العبد بي �سي�صير

192

كما نق�شت بكثرة على العمائر ال�سعدية ،وبخا�صة على
واجهات مقبرة ال�سعديين بمراك�ش 193،عبارة «وال غالب
�إال اهلل» التي تمثل ال�شعار ال�سيا�سي الذي اتخذه ولأول
مرة بنو ن�صر ملوك غرناطة بالأندل�س على م�سكوكاتهم
وعمائرهم وبخا�صة ق�صر الحمراء بغرناطة ،وربما كان
تكرار ت�سجيله على م�سكوكاتهم وجدران من�ش�آتهم
وكذلك راياتهم وتحفهم التطبيقية يعك�س �شعور النبوءة
والنذير بحدوث الم�أ�ساة وقرب النهاية ،ومن ثم يحمل
في معناه اال�ستنجاد واللجوء والت�ضرع �إلى اهلل لحمايتهم،
ف�إذا كانت الغلبة والن�صر حليفًا للن�صارى في �شتى المواقع،
فالغالب في النهاية هو اهلل �سبحانه وتعالى والن�صر من
عنده 194.في حين يعك�س ت�سجيله على العمائر ال�سعدية
ت�أثير مهاجري الأندل�س �أو المور�سكيين  -الذين ا�ستقروا
بالمغرب بعد �سقوط غرناطة عام (897هـ1452/م) -
أي�ضا الر�ضا
على العمارة والفن ال�سعدي ،كما يعك�س � ً
والت�سليم من جانب ه�ؤالء المور�سكيين لق�ضاء اهلل تعالى
وقدره ،ف�ض ً
ال عن تم�سكهم بتقاليدهم الفنية ،وربما يكون
نوعا من تعاطف ال�سعديين مع ه�ؤالء المهاجرين في
ً
موطنهم الجديد.
كما ت�ضمنت الكتابات المنقو�شة على واجهات
العمائر ال�سعدية كالواجهة ال�شمالية ل�صحن مدر�سة ابن
يو�سف وواجهة ٍّ
كل من �سقاية الح�سن وعلي و�سقاية

العدد التا�سع

أي�ضا
�أ�شرب و�شوف بمراك�ش ،عبارات دينية جديدة تدعو � ً
�إلى الر�ضا والت�سليم بق�ضاء اهلل وحمده على كل حال،
بما ن�صه�« :أح�سن ما �صرف فيه المقال الحمد هلل على
كل حال» (ال�شكالن )4 ،3؛ كما نق�ش على �شاهد قبر
اللة م�سعودة والدة �أحمد المن�صور ما يدعو �إلى الت�سليم
بق�ضاء اهلل و�أن الأمر كله بيده �سبحانه ،بما ن�صه( :ف�سبحان
الملك الحق المبين وارث الأر�ض ومن عليها وهو خير
195
الوارثين).
�ساد�سا :ال�صالة والثناء على النبي عليه ال�سالم
ً
من الن�صو�ص التي وردت �ضمن الكتابات المنقو�شة
على واجهات العمائر ال�سعدية وكذلك �شواهد وتراكيب
القبور ،ال�صالة والثناء على الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم،
التي يالحظ �أن ال�صيغ التي وردت بها تختلف عن مثيالتها
التي نق�شت على العمائر ال�سابقة على الع�صر ال�سعدي،
فالنموذج الوحيد الذي و�صلنا  -حتى الآن  -من
الكتابات الإدري�سية 196،ا�ست�شهد فيها بالآية الكريمة:
ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ 197.وفي الكتابات الم�سجلة
على العمائر المرابطية تعددت �صيغة ال�صالة على النحو
التالي�( :صلى اهلل على ر�سول اهلل)�( ،صلى اهلل على محمد
ونذيرا وعلى �آله الطيبين
ب�شيرا
ً
ر�سوله الكريم �أر�سله بالهدى ً
و�سلم
ت�سليما)�( ،صلى اهلل على محمد) 198،وجاءت �صيغة
ً
ال�صالة في الكتابات الموحدية ،بما ن�صه�( :صلى اهلل على
�سيدنا محمد وعلى �آله و�سلم ت�سليما) 199،و�إلى جانب هذه
ال�صيغة الأخيرة 200ت�ضمنت النقو�ش الكتابية المرينية �صيغًا
�أخرى لل�صالة ،مثل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ�( 201،صلى
اهلل على �سيدنا وموالنا محمد وعلى �آله و�صحبه و�سلم
203
ت�سليما)�( 202،صلى اهلل على �سيدنا وموالنا محمد)،
ً
وغير ذلك ب�ألفاظ قريبة من ال�صيغ ال�سابقة.
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وفي ع�صر ال�سعديين تك�شف الكتابات المنقو�شة
على واجهات عمائرهم و�شواهد وتراكيب قبورهم ،عن
اختالف �صيغة ال�صالة عن مثيالتها ال�سابق ذكرها في
حد كبير؛ فقد
الفترات ال�سابقة على الع�صر ال�سعدي �إلى ٍّ
نق�شت على الواجهة ال�شرقية ل�صحن مدر�سة ابن يو�سف
بمراك�ش ،بما ن�صه�(:صلى اهلل على �سيدنا ونبينا وموالنا
محمد الم�صطفى الكريم وعلى �آله و�صحبه وبنيه و�آل بيته
�أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم)( 204لوحة  ،)12وعلى
الجدار الجنوبي للقاعة الم�ستطيلة بالمبنى ال�شرقي لقبور
ال�سعديين� ،سجلت على هذا النحو�( :صلى اهلل ومالئكته
على �سيدنا ونبينا وموالنا محمد النبي الم�صطفى الأمين
ت�سليما
وعلى �آله و�أزواجه وذريته الطيبين الطاهرين و�سلم
ً
كثيرا �إلى يوم الدين) 205،ون�صها على �شاهد قبر اللة
ً
آخرا على
م�سعودة والدة �أحمد المن�صور�( :صلى اهلل �أو ًال و� ً
ت�سليما
�سيدنا وموالنا محمد و�آله و�أزواجه وذريته و�سلم
ً
كثيرا �إلى يوم الدين) 206،ون�صها على تركيبة الأمير �أبي علي
ً
من�صور بن محمد ال�شيخ (ت 977هـ1569/م)�( ،صلى
اهلل على �سيدنا محمد و�آله خير �آل) 207.ويمكن تف�سير هذا
االختالف بحر�ص ال�سعديين في كل منا�سبة وكل مو�ضع
على ت�أكيد ن�سبهم ال�شريف ،وات�صالهم بالنبي ؛ فهم
الأ�شراف من ذرية الح�سن بن فاطمة بنت محمد .
كما ت�ضمنت الكتابات المنقو�شة على واجهات
العمائر و�شواهد وتراكيب القبور ال�سعدية ،ال�صالة والثناء
على الر�سول  في نهاية الآيات القر�آنية ،وذلك بعد عبارة
�صدق اهلل العظيم ،مثل ما نق�ش �أعلى المدخل الأو�سط
للقاعة الم�ستطيلة بالمبنى ال�شرقي لقبور ال�سعديين ،بما
ن�صه�( :صدق اهلل العظيم وبلغ ر�سوله الم�صطفى الكريم
عليه �أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم) 208،وعلى الجدار
الغربي للقاعة ذات االثني ع�شر عمو ًدا بالمبنى الغربي
أي�ضا ،ما ن�صه�(:صدق اهلل العظيم وبلغ
لقبور ال�سعديين � ً
ر�سوله الم�صطفى الكريم �صلى اهلل عليه و�سلم ونحن
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على ذلك من ال�شاهدين) 209،وعلى تركيبة ع ِل َّية والدة
�أحد �سالطين الدولة ال�سعدية ،نق�ش بعد الآيات القر�آنية:
(�صدق اهلل العظيم وبلغ ر�سوله الكريم ونحن على ذلك
210
من ال�شاهدين).
�سابعًا :نقو�ش الأدعية
تعد الأدعية من الن�صو�ص الدينية التي وردت بالنقو�ش
الكتابية الم�سجلة على واجهات العمائر و�شواهد
وتراكيب القبور ال�سعدية ،وهي ترد �إما مقتب�سة من �آيات
قر�آنية مثل:ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ 211،ﭽ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ،

212

ﭽﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﭼ؛ 213و�إما ترد في �صيغ �أدعية م�أثورة ،مثل ما
نق�ش على تيجان الأعمدة الرخامية ببيت ال�صالة بمدر�سة
ابن يو�سف بمراك�ش التي �شيدها عبد اهلل الغالب باهلل:
(الن�صر والتمكين والفتح المبين لموالنا �أمير الم�ؤمنين �أبوا
(هكذا) محمد عبد اهلل بن موالنا �أمير الم�ؤمنين موالنا
�أبوا (هكذا) عبد اهلل محمد ال�شيخ ال�شريف الح�سني �أيد
اهلل �أمره بمنه) 214،وفي الكتابات الم�سجلة على عنزة
أي�ضا ،نق�ش:
جامع الموا�سين بمراك�ش الذي �شيده الغالب � ً
(�أيده اهلل) (�شكل  215،)8كما نق�ش على �شاهد قبر هذا
أي�ضا( :رحم اهلل ال�سلف وبارك في الخلف)
ال�سلطان � ً
(�شكل  216،)12ونق�ش على الباب الخ�شبي الذي يغلق
على مدخل قاعة المحراب بقبور ال�سعديين بمراك�ش:
(الن�صر والتمكين والفتح المبين لموالنا الإمام �أبي العبا�س
�أحمد المن�صور باهلل �أمير الم�ؤمنين ابن �أمير الم�ؤمنين ابن
�أمير الم�ؤمنين ال�شريف الح�سني �أيده اهلل) 217،ونق�ش على
�شاهد قبر اللة م�سعودة والدة �أحمد المن�صور( :قد�س اهلل
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نف�سها وطيب ب�أنفا�س المغفرة والرجى رم�سها) 218،وكما
جاء على تركيبة ال�سلطان عبد الملك بن زيدان( :اللهم
قدرك (هكذا) على كل �شيء اغفر له كل �شيء وال ت�س�أله
عن �شيء يا رب العالمين)  ،ونق�ش على التركيبة نف�سها:
(�أ�سكنهم اهلل دار ال�سالم مع الذين �أنعم اهلل عليهم من النبيين
وال�صديقين وال�شهداء وال�صالحين) 219،وجاء على تركيبة
مريم بنت ال�سلطان محمد ال�شيخ الأ�صغر بن زيدان( :تغمد
اهلل الجميع برحمته) ،كما وردت بع�ض الأدعية في �صيغة
�أ�شعار ،مثل الأبيات التي من بحر الب�سيط ،التي نق�شت
على الوجه الجنوبي لتركيبة محمد المهدي ال�شيخ:

وباكر الرم�س بما
ء من ر�ضاه منهمر
وطيبي ثراه من
ند كذكره العطر

223

ونق�ش على تركيبة ع ِل َّية والدة �أحد ال�سالطين ال�سعديين
�أبيات من ال�شعر من بحر مجزوء الرمل ،ن�صها:
رحمة الرحمن �سحي
ب�ضريح لعليه
وانع�شيها ب�شذاك

يا رحمة اهلل عاطيه �سالف ر�ضى
تدور منها عليه الدهر كا�سات

في بكور وع�شيه

220

وجاء على العتب الخ�شبي المتوج لفتحة المدخل
الرئي�س لمدر�سة ابن يو�سف بمراك�ش التي �شيدها عبد اهلل
الغالب� ،أبيات �شعرية من بحر الب�سيط (لوحة  ،)19ن�صها:
�أقامني للعلوم وال�صالة �أمير
الم�ؤمنين و�سبط خاتم الر�سـل
�أ�سمى الخالئق عبد اهلل فادع له
يا داخلي ببلوغ منتهى الأمــل

221

وعلى تركيبة عبد اهلل الغالب حث الناظم زائر ال�ضريح
بالدعاء والترحم على �صاحبه ،وذلك ب�أبيات �شعرية من
بحر الطويل ،بما ن�صه:
ترحما
�أيا زائري هب لي من الدعاء
ً
ف�إني �إلى ف�ضل الدعاء فقيــر

222

وعلى الوجه ال�شمالي لتركيبة �أحمد المن�صور نق�شت
�أبيات من ال�شعر من بحر الرجز ،ن�صها:
يا رحمة اهلل �أ�سرعي
بكل نعمى ت�ستمر
العدد التا�سع

وانزليها بدراك (هكذا)
وامنحي كل عطيه

224

وجاء على تركيبة فاطمة الزهراء بنت ال�سلطان محمد
ال�شيخ الثالث بن زيدان �أبيات من ال�شعر من بحر الرجز،
بما ن�صه:
دائمـا
يا رحمة الرحمن �سحي ً
على �ضريح من مغاني القــد�س

225

ً
ثامنا :نقو�ش الأذكار والت�سابيح
يالحظ على هذه العبارات التي نق�شت على العمائر
ً
مرتبطا ب�أحداث
مدرو�سا،
اختيارا
ال�سعدية �أنها اختيرت
ً
ً
الع�صر؛ حيث ان�صبت على ت�أكيد عقيدة التوحيد الإ�سالمية
و�إفراد اهلل �سبحانه بالعبادة وال�شكر والثناء عليه بما هو
�أهله ،وتعظيم قدر ر�سوله محمد  ،وال�صبر والر�ضا بما
قدره اهلل.
ومن هذه العبارات «العز هلل» وهي عبارة ت�شير �إلى �أن
القوة والغلبة هلل �سبحانه وتعالى ،و«الحمد هلل» وتت�ضمن
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هذه العبارة َّ
كل معاني الحمد والثناء الجميل على اهلل،
وعبارة «ال �إله �إال اهلل» التي ت�شير �إلى وحدانية اهلل �سبحانه،
و«الملك هلل» (�شكل )7وهي عبارة ت�شير �إلى �أن الملك هلل
يت�صرف فيه كيف ي�شاء ي�ؤتيه من ي�شاء وينزعه ممن ي�شاء،
وعبارة «ال�شكر هلل» التي تح�ض على �ضرورة �شكر اهلل
على نعمه فهو �سبحانه الم�ستحق الحمد ،و«البقاء هلل»
وهي عبارة تقر �أن الخلود والدوام هلل �سبحانه  ،والزوال
والفناء ل�سائر مخلوقاته.
وعبارة «�سبحان اهلل الملك الحق المبين» وهي ذات
معنى �أخالقي كبير؛ �إذ تبد�أ بتنزيه اهلل �سبحانه ثم تقر �أن
القوة والتدبير وال�سلطان في جميع الأمور هلل وحده
�سبحانه وتعالى ،و«ال قوة �إال باهلل ما �شاء اهلل العظيم»
وتو�ضح هذه العبارة �أن القوة والت�أييد من اهلل �سبحانه
وتعالى وحده عظمت قدرته.
تا�سعًا� :ألقاب ال�سالطين ال�سعديين
�سجلت الكتابات المنقو�شة على العمائر ال�سعدية
�ألقا ًبا فخري ًة تعك�س �أحدا ًثا تاريخي ًة و�أعما ًال قام بها
ال�سالطين ال�سعديون ،فقد ُنعت محمد المهدي ال�شيخ
بـ« نا�صر الإ�سالم» ،و«مذل عبدة الأ�صنام» ،و«ال�ضارب
في ذات اهلل بال�سنان والح�سام» 226،ولقب ابنه عبد اهلل
الغالب باهلل بـ«نا�صر الدين» ،و«المجاهد في �سبيل رب
العالمين» ،و«ليث الهياج وال�ضراب» ،وبـ«�صاحب...
العناية بالغزو والجهاد»�( 227شكل )12؛ حيث كان
الجهاد وطرد المحتل البرتغالي والإ�سباني من الثغور
المغربية هو الركيزة الأ�سا�سية لقيام دولتهم كما �سبقت
الإ�شارة.
كما �سجل على العمائر ال�سعدية كثير من الألقاب
التي تك�شف عن ال�سمات الأخالقية التي كان يتمتع بها
ال�سالطين ال�سعديون ،من تدين وخ�شية من اهلل وعدل
وعلم و�شجاعة و�سخاء و�صفح وتجاوز عن المخطئين
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أي�ضا -
وغير ذلك من الخالل الكريمة ،وهي دعوة ً � -
�إلى رعاياهم بالتحلي بهذه الأخالق الحميدة ،فقد لقب
محمد المهدي ال�شيخ بـ«كهف الأنام» 228،ونعت
عبد اهلل الغالب بـ«�إمام ال�سجادة والمحراب» ،و«�صاحب
ال�صدقات والأوراد» و«ال�صدر الم�شروح» ،و«الوفر
الممنوح» ،و«الثبات والأناة» و«الإغ�ضاء عن الهنات»،
و«ال�صفح عن الجناة» ،و«العالمة» ،و«مالذ الأرامل
واليتامى» ،ف�ض ً
ال عن الألقاب التي ت�شير �إلى اهتمام بع�ض
ه�ؤالء ال�سالطين بالبناء والتعمير ،فقد لقب عبد اهلل الغالب
أي�ضا بـ«باني الم�ساجد والمدار�س» ،و«ذي العزائم
� ً
الما�ضية والآثار الباقية»�( 229شكل ،)12ونعتت اللة
م�سعودة زوجة ال�سلطان محمد المهدي و�أم ابنه �أحمد
المن�صور ب�أنها «المتقربة �إلى اهلل بح�سن الآثار التي منها
الج�سران والم�سجد الجامع».230
ومن الألقاب التي تك�شف عن ال�سمات الأخالقية
أي�ضا
التي كانت تتمتع بها اللة م�سعودة ال�سابق ذكرها � ً
«الطاهرة» ،و«القانتة» ،و«النا�سكة» ،و«ال�صالحة»،
و«ال�صوامة» ،و«القوامة» ،و«العابدة» ،و«الأوابة»،
و«�أم الح�سنات» ،و«كا�شفة الكرب المزمنات» ،و«ثمال
اليتامى» ،و«مالذ الأرامل والأيامى» ،و«كافلة البنات
231
والبنين».
كما ت�ضمنت هذه الكتابات �ألقا ًبا ت�ؤكد انتماء
ال�سالطين ال�سعديين �إلى الن�سب النبوي ال�شريف مثل:
«�سبط خاتم الر�سل» ،و«ال�شريف الح�سني» ،و«ابن
ال�شرف الفاطمي» ،وغيرها كما �سبقت الإ�شارة.
عا�شرا :نقو�ش الو�صف والمدح والفخر
ً
جانبا
�شكل مو�ضوع الو�صف والمدح والفخر
ً
مهما في الكتابات المنقو�شة على واجهات العمائر
ًّ
غالبا – في �صيغة �أ�شعار ت�صف
ال�سعدية ،وهي ترد – ً
المن�ش�أة وتمدحها ،ثم ي�أتي بعد ذلك الفخر على غيرها من
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المن�ش�آت .ولأن عظمة هذه المن�ش�آت من عظمة من�شئيها؛
مدحا لل�سالطين الذين �شيدوا هذه
ت�ضمنت هذه الأ�شعار ً
المن�ش�آت ،يحمل في م�ضمونه و�صف ه�ؤالء ال�سالطين
ب�صفات القوة والن�صر والتدين والعدل والكرم؛ لتظل هذه
�شاهدا على مناقب ه�ؤالء ال�سالطين بو�صفها
الكتابات
ً
و�سيلة �إعالمية �إخبارية ت�ستمر ماثلة للعيان ،فهي لي�ست
مو�ضوعة لمنا�سبة عابرة �أو لتظل حبي�سة الأوراق يعتريها
232
غبار الزمن وربما ال تخرج �إلى النور.
والواقع �أن هذه الظاهرة لم تكن وليدة الع�صر ال�سعدي،
فقد ازدهرت من قبل في ع�صر بني الأحمر بغرناطة؛ �إذ
نق�ش عدد من ق�صائد ابن الجياب (ت 749هـ1348/م)
على جدران ق�صر جنة العريف ،كما نق�ش كثير من ق�صائد
ابن الخطيب (ت 776هـ1376/م) وتلميذه ابن زمرك
(ت 797هـ1394/م) على واجهات ق�صر الحمراء ،وقد
احتل غر�ضا الو�صف والمدح الن�صيب الأكبر بين م�ضامين
233
هذه النقو�ش.
وفي المغرب الأق�صى ازدهرت هذه الظاهرة  -في
ظل النماذج الباقية  -في الع�صر المريني ،وربما كان ذلك
من مظاهر غلبة الفن الغرناطي (الأندل�سي المت�أخر) على
الفن المريني منذ (�أوائل القرن الثامن الهجري /الرابع
انعكا�سا للعالقات الوطيدة التي
ع�شر الميالدي)؛ وذلك
ً
كانت تربط المرينيين ببني الأحمر في غرناطة ،ف�ض ً
ال عن
تدفق هجرات الأندل�سيين �إلى المغرب المريني في �إثر
ت�ساقط المدن الأندل�سية ،نتيجة للتعاظم الم�ستمر للقوات
الم�سيحية ،وتراجع القوات الأندل�سية �أمامها ولم يتبق في
النهاية �إال غرناطة التي �سقطت هي الأخرى بدورها عام
234
(897هـ1453/م).
فقد نق�شت على واجهات المدار�س المرينية وعلى
تيجان بع�ض �أعمدتها الرخامية ،كمدر�سة العطارين
بفا�س القديمة ،والمدر�سة الجديدة بمكنا�س المعروفة
خط�أً بالبوعنانية ،ومدر�سة �أبي الح�سن ب�سال ،والمدر�سة
العدد التا�سع

أي�ضا
البوعنانية بفا�س القديمة� ،أبيات من ال�شعر تركزت ً � -
كما هو الحال بق�صور الحمراء بغرناطة  -على غر�ضي
الو�صف والمدح لهذه المدار�س ومن�شئيها 235.ويبدو
وا�ضحا �أن ظهور غر�ضي الو�صف والمدح بين م�ضامين
ً
الكتابات المنقو�شة على واجهات العمائر بالمغرب
والأندل�س ،بد�أ في الظهور بعد �أن ا�ستخدمت الأ�شعار
في تزيين واجهات هذه العمائر ،التي يرجع �أول نماذجها
القائمة بالمغرب الأق�صى �إلى الع�صر المريني؛ �إذ لم يعثر
حتى الآن على نماذج لأ�شعار منقو�شة على العمائر من
ع�صري المرابطين والموحدين ،في حين توجد �شواهد
منها بالأندل�س ترجع �إلى القرن (الرابع الهجري /العا�شر
236
الميالدي).
وعلى �أية حال ،فقد �شاع نق�ش الأ�شعار على العمائر
ال�سعدية الدينية منها والمدنية ،ولو قدر لق�صر البديع �أن
ي�صل �إلينا بحالة جيدة – كما �سبقت الإ�شارة – لقدم لنا
كثيرا من الأ�شعار المتنوعة في م�ضامينها والتي نظمها كبار
ً
�شعراء و�أدباء الع�صر ال�سعدي ،وتبقى النماذج التي دونها
ٌّ
كل من الف�شتالي والمقري والإفراني في م�ؤلفاتهم الدليل
الوحيد على ذلك 237.ورغم ذلك تحتفظ مدر�سة ابن
يو�سف بمراك�ش ومقبرة ال�سعديين بالمدينة نف�سها وكل
من القبتين ال�شرقية والغربية ب�صحن جامع القرويين بنماذج
جيدة من هذه الأ�شعار؛ فعلى العقدين الغربي وال�شرقي
لل�ساباط الذي يربط المدر�سة الغالبية المعروفة بمدر�سة
ابن يو�سف بجامع ابن يو�سف المقابل لها ،نق�شت �أبيات
من ال�شعر على تربيعات من الزليج (لوحة  ،)18ن�صها
على العقد الغربي:
تبارك اهلل هذا منـزل �سبقــت
له الكرامـة قبل الكـون في الأزل
بنى في �أ�سعد وقت وانتما ح�سـن
فالحمـد هلل حمـدً ا غير منف�صــل
177
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ون�صها على العقد ال�شرقي:
َ�س َم ْو ُت بح�سنـي في �سمـاء �سنـاء
قبابـا �شيـدت بفنــاء
و ُفق ُ
ْـت ً
بهند�سة �أمـال حكيم ر�سومهـا
�سطو ًرا ترى للرامقيـن ثنـاء
فحزت من الو�شي المنوط بزخرفي
معـان تكـل الناظريـــن �إزاء
حويت من الح�سن الم�صوغ لزينتي
�سوا ًرا و�سمطـي حليتــي ورداء

238

ويحمل ال�سقف الخ�شبي لدهليز هذه المدر�سة ثمانية
عقود خ�شبية مطنفة ،نق�ش على العتب الأخير من الطرف
ال�شمالي الغربي بيت من ال�شعر ،ن�صه:

متى تلج بي َف ُج ْل بالطرف وان�صرف
نحو القباب تحط بال�سر من عمل
بدر و�شم�س لعال .....
زخرفني فخر ال�سالطين و�سبط خاتم الر�سل
فقت قباب �إزائي مذ بدا �شرفي
وج َّل قدري ونوري الح للقبل
َ
�إذا دنت للغروب ال�شم�س �أ�شرق بي
نور العلوم وبان الفجر من قبلي
بمن بدت لعباد اهلل دولته
�أ�سراره في دهور الغيب لم تنل

َم ِّتع جفونك في الح�سن البديع تـرا

241

عجيبـا يزيل البث والفكرا
�سـرا
ً
ًّ

239

أي�ضا نق�شت
وعلى الواجهة الغربية لهذه المدر�سة � ً
�أبيات من ال�شعر على بالطات من الزليج ،ن�صها:
�أال هكذا يبني المدار�س من بنى
ومن يتعالى في الثواب وفي الثناء
لقد ظهرت للطاهر الملك همة
بها اليوم في الدارين قد بلغ المنا
تجمع فيها من كل ح�سن يعرف

وعلى الواجهات الثالث للقبة ال�شرقية ب�صحن جامع
القرويين التي �شيدها �أحمد المن�صور ،نق�شت  -كما
�سبقت الإ�شارة � -أبيات من ال�شعر ،ن�صها على الواجهة
الجنوبية:
ُح�سن �سنا منظري ي�ستوقف النظرا
طرز الطررا
وفائق ال�صنع مني َّ
حباب ماء من الدر النثير غدا
�صوب وردي من ذوب اللجين جرى

فراقت قلوب الأنام و�أعينا
ال ب�أ�س بالغالي �إذا قيل ح�سن
لي�س لما قرت به العين ثمن
لقد بنيت بال�سرور من بعد ما كان
الزمان ................

240
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كما نق�ش على الأعتاب الخ�شبية المطنفة بالواجهة
أي�ضا �أبيات من ال�شعر ،تبد�أ
الجنوبية ل�صحن هذه المدر�سة � ً
من الطرف الغربي لهذه الواجهة (لوحة ،)12بما ن�صه:

ون�صها على الواجهة ال�شرقية:
انظر �إلى �صنعي البديع الرائق
مت�أم ً
ال في منظري الفائق
وار�شف حباب زاللي الفائق
كالدر �إذ يبدو .............
�أبجديات 2014

درا�سة يف م�ضمون النقو�ش الكتابية على عمائر الأ�رشاف ال�سعديني باملغرب الأق�صى (1069 - 915هـ1658 - 1510 /م)

ال ينثني را�شف ثغري من ظمــــــ�أ

في عام (زهو) بعيد الألف به قري�ش

�إال ويحمد مني الورد وال�صدرا
من �أَ َّم قربي بفر�ض �أو بنافلة

وبدائر هذه القبة من الداخل نق�شت هذه الأبيات:

يجد معيني معي ًنا للطهور �سرا

242

ون�صها على الواجهة ال�شمالية:

يا واق ًفا �سره �صنعي وت�صويري
ح�سن �سناي بديع غير منكور

ابن نبي الهدى المن�صور �أبدعني

يا من تر�شف عذب الماء من ظم�أ

من في�ض نعماه ما بين الورى انت�شرا
ِفعال بره ال يح�صى تعددها

عليك �أق�سمت بالأحزاب والنور
تدعو بن�صر لمن الحت محا�سنه

خبر �آثاره ي�صدق الخبرا

243

كما نق�شت �أبيات من ال�شعر على الواجهات الثالث
أي�ضا ،التي
الخارجية للقبة الغربية ب�صحن جامع القرويين � ً
�شيدها  -كما �سبقت الإ�شارة  -الأمير عبد اهلل بن محمد
ال�شيخ الم�أمون بن �أحمد المن�صور ،ن�صها على الواجهة
ال�شمالية:
بدائعي ن�سخت لما تلت �سورا
من الجمال الذي �أبدا بها �صورا
�آيات تلك التي قالت م�صرحة
ح�سن �سنا منظري ي�ستوقف النظرا
ون�صها على الواجهة الغربية:
فحقها �أن تحط الر�أ�س �صاغرة
والكوثر العذب من ماء المعين جرى
ولي فخار عليها بانت�سابي �إلى
عبد الإله الذي كل الورى برا
ون�صها على الواجهة الجنوبية:
ابن الإمام الر�ضى الم�أمون من عظمت
و�سادت بالعال م�ضرا
العدد التا�سع

لهجرة من دنا من ربه و�سرى

244

على الدنا كهالل فوق ديجور
خليفة اهلل من في النبوءة قد
علت به همة بالن�صر مغمور
هو الإمام الذي حاز منزلة
عند الإله بدار الخلد والحور
�أبو محمد عبد اهلل �أف�ضل من
حاله ربي ب�سجف الح�سن والنور
من ال يزال وعين اهلل تكل�ؤه
من �شر ما يتقى وكل محذور
ف�أخل�ص له دعوة تمحو �إ�ساءته
بجاه �أم القرى والبيت والطور

245

هكذا ،تك�شف الكتابات المنقو�شة على العمائر
ال�سعدية من �آيات قر�آنية و�أحاديث نبوية �شريفة وعبارات
جنبا �إلى جنب مع
دعائية ودينية و�أ�شعار� ،أنها كانت ت�سير ً
الفتاوى والم�ؤلفات الفقهية في الت�صدي لعالج �أهم الق�ضايا
التي كانت ت�سيطر على الأحداث في الع�صر ال�سعدي،
وهي :الجهاد �ضد المحتل ومقاومة مظاهر التب�شير والردة
عن الإ�سالم التي �صاحبت االحتالل البرتغالي لبع�ض المدن
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المغربية� ،إلى جانب الإ�صالح االجتماعي ومحاربة البدع
واالنحراف عن ال�شريعة المطهرة وال�شعوذة التي روج
لها بع�ض مت�صوفة الزوايا �آنذاك؛ مما ي�شير �إلى �أن هذه
الكتابات لم تكن في معزل عن �أحداث الع�صر؛ ومن ثم
تظهر �أهميتها كم�صدر مهم من الم�صادر التي تك�شف عن
مظاهر الحياة ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية في الع�صر
ال�سعدي ،ال�سيما �أن محتواها يحمل معطيات لها قيمة
�إخبارية و�إعالمية.
كذلك تك�شف م�ضامين هذه الكتابات عن تدين
الأ�شراف ال�سعديين و�صحة عقيدتهم ،وجهاد المحتل
الم�سيحي بال�سالح والكلمة ،وحر�صهم على محاربة
البدع واالنحراف عن الدين ،ون�شر العقيدة الإ�سالمية
ال�صحيحة وفق الر�سالة المحمدية ،وتو�ضيح تعاليم
الإ�سالم لرعاياهم ،ون�صحهم و�إر�شادهم ب�شتى الطرق
والو�سائل المتاحة �آنذاك.

الم�ساجد الجامعة والمدار�س والزوايا وال�سقايات،
وهي من�ش�آت عامة االرتفاق لجميع الم�سلمين ،كما زاد
االهتمام بح�سن عر�ض هذه الكتابات؛ لت�سهيل قراءتها
وتحقيق �أكبر فائدة مرجوة منها ،بو�صفها و�سيلة ات�صال
مهمة بالجمهور في ذلك الوقت.
وتبقى الإ�شارة �إلى �أن توظيف الكتابات المنقو�شة
على الآثار الإ�سالمية كو�سيلة �إخبارية �إعالمية في الع�صر
ال�سعدي ،يك�شف عن �أهمية هذه الكتابات من جهة،
وعن تنوع �أ�ساليب االت�صال بالجمهور في وقت كانت فيه
و�سائل الإعالم قليلة ومحدودة من جهة �أخرى؛ �إذ كانت
تقت�صر  -كما �سبقت الإ�شارة  -على الخطابة والدرو�س
العلمية في الم�ساجد والمدار�س ،والم�ؤلفات العلمية التي
لم تكن منت�شرة بالقدر الكافي لقلة عدد ن�سخها وارتفاع
تكلفتها �آنذاك ،والتي ربما تظل حبي�سة المكتبات العامة �أو
الخا�صة وال يراها وال يطلع عليها الجمهور.

ومن هذا المنطلق نق�شت هذه الن�صو�ص المختارة
في �أماكن وا�ضحة على واجهات عمائرهم ،وبخا�صة
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(�شكل � )1شكل تو�ضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمدر�سة ابن
يو�سف بمراك�ش ,عن محمد خ�صيف ،مدر�سة ابن يو�سف � ،ص .54

(�شكل � )2شكل تو�ضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمدر�سة ابن
يو�سف بمراك�ش ،عن محمد خ�صيف ،مدر�سة ابن يو�سف� ،ص.55

(�شكل � )4شكل تو�ضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث ب�سقاية
(ا�شرب و�شوف) بمراك�ش ،عن مفت�شية المباني التاريخية بمراك�ش.

(�شكل � )5شكل تو�ضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمقبرة
ال�سعديين بمراك�ش ،عن
G. Rousseau, Le Mausolée des princes sa’diens, pl
LXXXLX.

(�شكل � )3شكل تو�ضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث ب�سقاية
(الح�سن وعلي) بمراك�ش ،عن مفت�شية المباني التاريخية بمراك�ش.
العدد التا�سع

(�شكل � )6شكل تو�ضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمقبرة
ال�سعديين بمراك�ش ،عن
G. Rousseau, Le Mausolée des princes sa’diens, pl LXIII.
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(�شكل � )7شكل تو�ضيحي للكتابات المنفذة بالخط الكوفي الم�ضفر بمدر�سة
ابن يو�سف بمراك�ش ،عن محمد خ�صيف ،مدر�سة ابن يو�سف� ،ص.55

(�شكل � )10شكل تو�ضيحي للكتابات المنفذة على الزليج بمدر�سة ابن يو�سف
بمراك�ش ،عمل الباحث.

(�شكل � )11شكل تو�ضيحي للكتابات المنفذة على الزليج بمدر�سة ابن يو�سف
بمراك�ش ،عمل الباحث.

(�شكل � )8شكل تو�ضيحي للكتابات المنفذة على عنزة جامع الموا�سين بمراك�ش،
عمل الباحث.

(�شكل � )9شكل تو�ضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمقبرة ال�سعديين
بمراك�ش ،عن
G. Rousseau, Le Mausolée des princes sa’diens, pl LXIV.

(�شكل � )12شكل تو�ضيحي للكتابات المنفذة على �شاهد قبر عبد اهلل الغالب
باهلل بقبور ال�سعديين بمراك�ش ،عن
G. Rousseau, Le Mausolée des princes sa’diens, pl
LXXXII.

182

�أبجديات 2014

درا�سة يف م�ضمون النقو�ش الكتابية على عمائر الأ�رشاف ال�سعديني باملغرب الأق�صى (1069 - 915هـ1658 - 1510 /م)

(لوحة  )3الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج والج�ص بمدر�سة
ابن يو�سف بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.

(لوحة  )1القبة ال�شرقية ب�صحن جامع القرويين بمدينة فا�س ،ت�صوير
الباحث .
(لوحة  )4الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الخ�شب بجامع الموا�سين
بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.

(لوحة  )2الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بمدر�سة ابن يو�سف
بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.
(لوحة  )5الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الخ�شب بمدر�سة ابن
يو�سف بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.

العدد التا�سع
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(لوحة  )6الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخ�شب بمقبرة ال�سعديين
بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.

(لوحة  )9الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بمدر�سة ابن يو�سف
بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.

(لوحة  )7الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الج�ص بجامع باب دكالة
بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.

(لوحة  )10الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بمدر�سة ابن
يو�سف بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.

(لوحة  )8الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الج�ص بجامع الموا�سين
بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.

(لوحة  )11الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بمقبرة ال�سعديين
بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.
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(لوحة  )12الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخ�شب بمدر�سة ابن
يو�سف بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.

(لوحة  )15الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخ�شب ب�سقاية (الح�سن
وعلي) بمراك�ش ،ت�صوير الباحث .

(لوحة  )13نوافذ الجزء العلوي لجدار القبلة بالجامع الكبير بتارودنت،
ت�صوير الباحث.

(لوحة  )16الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخ�شب ب�سقاية جامع
الموا�سين بمراك�ش ،ت�صوير الباحث .

(لوحة  )14نوافذ الجزء العلوي لجدار القبلة بمدر�سة ابن يو�سف بمراك�ش،
ت�صوير الباحث.

(لوحة  )17الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخ�شب ب�سقاية (ا�شرب
و�شوف) بمراك�ش ،ت�صوير الباحث .

العدد التا�سع
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(لوحة  )18الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بالواجهة
الخارجية لمدر�سة ابن يو�سف بمراك�ش ،ت�صوير الباحث .

(لوحة  )21الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الخ�شب بمدر�سة ابن
يو�سف بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.

(لوحة  )19الكتابات المنفذة بالخط الثلث على العتب الخ�شبي الذي
يعلو مدخل مدر�سة ابن يو�سف بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.

(لوحة  )22الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الرخام بجامع الموا�سين
بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.

(لوحة  )20الكتابات المنفذة بالخط الكوفي والثلث على الخ�شب والج�ص
بالعقد الأو�سط ببائكة رواق القبلة المطلة على ال�صحن بجامع الموا�سين
بمراك�ش ،ت�صوير الباحث.

(لوحة  )23القبة الغربية ب�صحن جامع القرويين بمدينة فا�س ،ت�صوير
الباحث.
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الهوام�ش
*

�أ�ستاذ الآثار والعمارة الإ�سالمية الم�ساعد ،ق�سم الآثار ،كلية
الآداب ،جامعة �أ�سيوط.

1

محمد حجي ،الحركة الفكرية بالمغرب في عهد ال�سعديين ،ج1
(الدار البي�ضاء40 ،)1978 ،؛ عبد الكريم كريم ،المغرب في
عهد الدولة ال�سعدية  -درا�سة تحليلية لأهم التطورات ال�سيا�سية
ومختلف المظاهر الح�ضارية (الدار البي�ضاء18-13 ،)1978 ،؛
�إبراهيم حركات ،ال�سيا�سة والمجتمع في الع�صر ال�سعدي (الدار
البي�ضاء.27-26 ،)1987 ،

2

عبد الكريم كريم ،المغرب في عهد الدولة ال�سعدية23،؛ عمر
ع�سران �أحمد طه ،دولة الأ�شراف ال�سعديين في مراك�ش (ر�سالة
ماج�ستير ،جامعة القاهرة1981 ،م).9 ،

	3الإفراني (محمد ال�صغير بن الحاج بن عبد اهلل المراك�شي ،توفي
بعد (1157هـ1745 /م) ،نزهة الحادي ب�أخبار ملوك القرن
الحادي ،تحقيق عبد اللطيف ال�شاذلي (الدار البي�ضاء1998 ،م)،
45 -40؛ النا�صري (�أحمد بن خالد ال�سالوي ،ت1315 :هـ/
1897م) ،اال�ستق�صا لأخبار دول المغرب الأق�صى ،تحقيق جعفر
النا�صري ومحمد النا�صري ،ج( 5الدار البي�ضاء1954 ،م)،
8-7؛ محمد حجي ،الحركة الفكرية بالمغرب ،ج43-42 ،1؛
عمر ع�سران ،دولة الأ�شراف ال�سعديين.51-49 ،
4

مارمول (كربخال� ،ألف كتابه بعد عام 979هـ1571 /م)،
�إفريقيا ،ترجمة محمد حجي و�آخرين ،ج( 2الرباط-1988 ،
1989م)86 -85 ،28 ،؛ الإفراني ،نزهة الحادي،54 ،50 ،
82؛ عبد الكريم كريم ،المغرب في عهد الدولة ال�سعدية-46 ،
.72 ،47

5

عبد الكريم كريم ،المغرب في عهد الدولة ال�سعدية.71-70 ،

6

م�ؤرخ مجهول ،تاريخ الدولة ال�سعدية التكمدارتية ،تحقيق
عبد الرحيم بنحادة (مراك�ش1994 ،م)61 -58 ،؛ الف�شتالي
(عبد العزيز بن محمد ،ت1032 :هـ1622 /م) ،مناهل
ال�صفا في م�آثر موالينا ال�شرفا ،تحقيق عبد الكريم كريم (الرباط،
2005م).27 ،

	7الف�شتالي ،مناهل ال�صفا131-117 ،؛ الإفراني ،نزهة الحادي،
160 -159؛ �إبراهيم حركات ،ال�سيا�سة والمجتمع.86 -85 ،
8

عبد الكريم كريم ،المغرب في عهد الدولة ال�سعدية.144 ،

9

محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين  -درا�سة �آثارية معمارية (القاهرة2008 ،م)،
.227 -123

10

محمد عبد ال�ستار عثمان ،دالالت �سيا�سية دعائية للآثار الإ�سالمية
في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ،مجلة الع�صور ،المجلد
الرابع ،ج( 1لندن1989 ،م).34 ،

11

محمد عبد ال�ستار عثمان ،دالالت �سيا�سية دعائية.35 ،

	12الح�سن اليوبي ،الفتاوى الفقهية في �أهم الق�ضايا من عهد ال�سعديين

العدد التا�سع

�إلى ما قبل الحماية (المحمدية1998 ،م)-250 ،238-237 ،
.260
	13الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية في الغرب
الإ�سالمي -مدونة الكتابات المنقو�شة ال�سعدية والعلوية بمدينة
فا�س درا�سة تاريخية وفنية ،ج ( 1الدار البي�ضاء2010 ،م).62 ،
	14ابن �أبي زرع (علي بن عبد اهلل الفا�سي ،ت741 :هـ 1340/م)،
الأني�س المطرب برو�ض القرطا�س في �أخبار ملوك المغرب وتاريخ
مدينة فا�س (الرباط1972 ،م)21 ،؛ الجزنائي (�أبو الح�سن علي،
من �أهل القرن الثامن الهجري /الرابع ع�شر الميالدي) ،جني زهرة
الآ�س في بناء مدينة فا�س ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور (الرباط ،
1991م).21 ،
	15ابن �أبي زرع ،الأني�س المطرب50 ،؛ الجزنائي ،جني زهرة الآ�س،
.27
	16الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج.62 ،1
	17ابن �أبي زرع ،الأني�س المطرب57- 56 ،؛ �أ�شار الجزنائي �إلى
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عثمان ،الجامع الأقمر درا�سة �آثارية مذهبية ،دار الوفاء لدنيا
الطباعة والن�شر( ،الإ�سكندرية2012 ،م).81،

	88ابن القا�ضي ،جذوة االقتبا�س ،الق�سم الأول 47-46؛ المقري،
رو�ضة الآ�س.22 ،
	89المقري ،رو�ضة الآ�س.21 ،
	90ابن زيدان ،الدرر الفاخرة.138 ،
	91المقري ،رو�ضة الآ�س.22 ،
	92المقري ،رو�ضة الآ�س.22 ،
	93التازي ،جامع القرويين ،المجلد الثاني337 ،؛ الحاج مو�سى
عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج.137-136 ،1
	94المقري ،رو�ضة الآ�س22 ،؛ التازي ،جامع القرويين ،المجلد
الثاني337 ،؛ الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج،1
.137-136
	95التازي ،جامع القرويين ،المجلد الثاني 337،340 ،؛
G. Marçais, L’architecture musulmane d’Occident, 387.
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96

التازي ،جامع القرويين ،المجلد الثاني339 ،؛ الحاج مو�سى
عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج.139 ،1

97

الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج.140 ،1

98

التازي ،جامع القرويين ،المجلد الثاني338 ،؛ الحاج مو�سى
عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج.140 ،1

99

عادل �شريف ،الن�صو�ص الت�أ�سي�سية على العمائر الدينية المملوكية
الباقية بمدينة القاهرة – درا�سة مقارنة في �ضوء التخطيط وما ورد
بالم�صادر والوثائق (ر�سالة دكتوراه ،جامعة �أ�سيوط1986 ،م)،
14؛ فرج ح�سين فرج ،النقو�ش الكتابية المملوكية.777-773 ،

 100الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج95 ،1؛ محمد
�أبو رحاب ،المدار�س المغربية.536 ،
 101عثمان �إ�سماعيل ،تاريخ العمارة الإ�سالمية ،ج150 ،5؛ الحاج
مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج.152-149 ،1
H. Lavoix, Catalogue des monnaies musulmanes de 102
la Bibliothèque nationale : Espagne et Afrique (Paris,
;1891), 480-491, 496-498

عبد العزيز �صالح �سالم� ،إ�ضافات جديدة على نقود الدولة ال�سعدية
في �ضوء ن�شر مجموعة مخزن المتحف الوطني للآثار بالرباط-
درا�سة �أثرية فنية ،مجلة �أبجديات ،العدد الخام�س (2010م)،
.151-133
	103الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج560 ،1؛
عبد العزيز �صالح ،مجلة �أبجديات ،العدد الخام�س.151 ،
 104م�ؤرخ مجهول ،تاريخ الدولة ال�سعدية.13 ،
	105ابن القا�ضي ،جذوة االقتبا�س ،الق�سم الأول،75 ،57 ،46 ،9 ،
213 -212؛ الق�سم الثاني.442 -418 ،
	106الف�شتالي ،مناهل ال�صفا.25 ،
	107المقري ،رو�ضة الآ�س.240 ،62 ،3،
	108ابن الوقاد (محمد بن عبد الرحمن التلم�ساني ،توفي بعد
1098هـ1987 /م) ،تارودانت فيما بين (-1068
1073هـ1662 -1658/م) من خالل مقيدات ابن الوقاد
التلم�ساني ،درا�سة وتحقيق نور الدين �صادق (تارودانت،
1998م).42 ،
	109ابن عي�شون ال�شراط (�أبو عبد اهلل محمد ،ت1109 :هـ/
1697م) ،الرو�ض العطر الأنفا�س ب�أخبار ال�صالحين من �أهل فا�س،
درا�سة وتحقيق زهراء النظام ،من�شورات كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية بالرباط (الدار البي�ضاء1997 ،م).103 ،
	110الإفراني ،نزهة الحادي.28 ،
	111النا�صري ،اال�ستق�صا ،جـ.4 ،5
	112الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج560-559 ،1؛
عبد العزيز �صالح ،مجلة �أبجديات ،العدد الخام�س.151 ،
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� 113سورة الأحزاب ،من الآية .33
� 114سورة هود ،من الآية .73
 115محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين440 ،436 ،397 ،369 ،؛ الحاج مو�سى،
فن المنقو�شات الكتابية ،ج.154 ،149 ،1
 116محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.432 ،

	131الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج، 140 ،1
.143
 132محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.422 ،
	133الإفراني ،نزهة الحادي 373-355 ،؛ �إبراهيم حركات ،ال�سيا�سة
والمجتمع في الع�صر ال�سعدي.101 ، 100 ،
	134القلق�شندي ،م�آثر الإنافة في معالم الخالفة ،ج28 -20 ،1؛
الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج.559 ،1

 117محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.431 ،

	135الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج.560-559 ،1

 118محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.427 ،

 136محمد �أبو رحاب ،المدار�س المغربية،342 ،312 ،308 ،
.434 ،422 ،386 ،349

 119محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.316 ،

 137محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.327 ،

 120محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.438 ،

 138محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.386 ،

 121محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.420 ،

� 139سورة البقرة ،الآية .255

 122محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.406 ،
 123محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين .385 ،وفي هذا �إ�شارة �إلى الحديث الذي
رواه ابن ع�ساكر عن ابن عمران عن الر�سول  ،قال« :كل ن�سب
و�صهر منقطع يوم القيامة �إال ن�سبي و�صهري» .انظر ،محمد نا�صر
الدين الألباني� ،صحيح الجامع ال�صغير وزياداته (الفتح الكبير)
(بيروت1988 ،م) ،رقم الحديث � ،464ص .836
 124محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين .412 ،
	125الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج.143 ،1
	126القلق�شندي (�أبو العبا�س �أحمد بن علي ،ت 821 :ﻫ 1417 /م)،
م�آثر الإنافة في معالم الخالفة ،تحقيق عبد ال�ستار �أحمد فراج
(بيروت  ،د.ت) ،ج.16-1،14
	127ال�شراط ،الرو�ض العطر157 ،؛ النا�صري ،اال�ستق�صا ،ج– 52 ،6
.59
 128محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.406 ،390 ،382 ،
 129محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.432 ،
 130محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين385 ،؛ الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات
الكتابية ،ج.559 ،143 ،1

العدد التا�سع

 140لح�سن اليوبي ،الفتاوى الفقهية.234 ،
 141ديبكودي توري�س (الن�صف الثاني من القرن 10هـ16/م) ،تاريخ
ال�شرفاء ،ترجمة محمد حجي ومحمد الأخ�ضر (الدار البي�ضاء،
1988م).159 ،
� 142سورة البقرة ،الآية .285
� 143سورة الفتح ،الآيات .10-4
 144لح�سن اليوبي ،الفتاوى الفقهية.235 ،
 145ديبكودي توري�س ،تاريخ ال�شرفاء.123-121 ،
 146لح�سن اليوبي ،الفتاوى الفقهية.235 ،
� 147سورة التوبة ،الآية .74
� 148سورة التوبة ،الآيتان .22 ،21
� 149سورة التوبة ،الآية .72
� 150سورة الأنبياء ،الآيات .103-101
� 151سورة الن�ساء ،الآية .122
� 152سورة النور ،الآية  ،36من الآية .37
� 153سورة الإ�سراء ،الآية .78
� 154سورة المنافقون ،الآية .9
� 155سورة الزمر ،من الآية .9
� 156سورة التوبة ،الآية 73؛ �سورة التحريم ،الآية .9
� 157سورة ال�صف ،من الآية .13
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� 158سورة الفتح ،الآية .1
� 159سورة الأنبياء ،الآيتان .106 ،105
 160محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.406 ،
 161محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.406 ،
	162الحاج مو�سى ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج1،149؛ محمد
�أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر الأ�شراف
ال�سعديين.432 ،
 163محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين .432 ،
 164محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.415 ،
 165محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين .419 ،
� 166سورة الأحزاب ،من الآية .33
� 167سورة هود ،من الآية .73
 168لح�سن اليوبي ،الفتاوى الفقهية361 ،؛ ديل �إيكلمان ،الإ�سالم في
المغرب ،ترجمة محمد �أعفيف ،ج( 1الدار البي�ضاء1991 ،م).38 ، ،
	169الإفراني ،نزهة الحادي. 90 ،
 170لح�سن اليوبي ،الفتاوى الفقهية306 ،73 ،؛ ديل �إيكلمان،
الإ�سالم في المغرب ،ج.38 ،1
� 171إبراهيم حركات ،ال�سيا�سة والمجتمع.339 ،
	172الإفراني ،نزهة الحادي91-90 ،؛ �إبراهيم حركات ،ال�سيا�سة
والمجتمع.339 ،
 173محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.407-406 ،
	174الإفراني ،نزهة الحادي.107 ،
 175محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.432 ،
	176الح�سن ال�سائح ،الح�ضارة الإ�سالمية في المغرب ،دار الثقافة للن�شر
والتوزيع( ،الرباط1986،م) ،ط23 ،2؛ لح�سن اليوبي ،الفتاوى
الفقهية.379-376 ،146 ،
 177محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.327 ،
 178محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.327 ،
	179الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج131 ،1؛
ولال�ستزادة عن هذه البردة ،انظر ،البو�صيري (محمد بن �سعيد بن
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حماد بن عبد اهلل بن �صنهاج ،ت697 :هـ1297/م) ،الكواكب
الدرية في مدح خير البرية المعروفة بالبردة� ،ضبطها �أحمد علي
ح�سن ،وبهام�شها مخت�صر ال�شيخ �إبراهيم الباجوري (القاهرة،
1998م)؛ خالد عزب ومحمد الجمل ،روائع الخط العربي
بجامع البو�صيري (الإ�سكندرية2005 ،م).
 180محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.385 ،
 181محمد نا�صر الدين الألباني� ،صحيح الجامع ،رقم الحديث ،464
.836
 182محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.384 ،
 183محمد نا�صر الدين الألباني� ،صحيح الجامع ال�صغير ،رقم الحديث
.795 ،4315
 184عبد الهادي التازي ،جامع القرويين ،المجلد الثاني.339 ،
	185البيهقي (�أحمد بن الح�سين ،ت458 :هـ1065/م)� ،شعب
الإيمان ،حققه وراجع ن�صو�صه عبد العلي عبد الحميد حامد ،ج1
(الريا�ض2002 ،م).334 ،
 186محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.390 ،
� 187سورة الرحمن ،الآيتان .27 ،26
 188محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.391 ،
� 189سورة �آل عمران ،جزء من الآية.185 ،
 190محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.328 ،
 191محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.417 ،
 192محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.384-383 ،
 193محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.404 ،
 194محمد عبد اهلل عنان ،دولة الإ�سالم في الأندل�س (نهاية الأندل�س
وتاريخ العرب المتن�صرين) ,طبعة خا�صة من مكتبة الخانجي
لمكتبة الأ�سرة باال�شتراك مع الـهيئة الم�صرية العامة للكتاب
(القاهرة2001،م) ،ج298-294 ،7؛ محمد عبد المنعم
الجمل ،ق�صور الحمراء ديوان العمارة والنقو�ش العربية
(الإ�سكندرية2004 ،م)287 ،؛ ح�سام �أحمد مختار العبادي،
التعاويذ والتمائم في فنون دولة بني ن�صر �أو بني الأحمر بغرناطة
(897-635هـ1492-1238 /م) ،الجمعية ال�سعودية
للدرا�سات الأثرية (( ،)2الريا�ض2011 ،م).313 ،
 195محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
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الأ�شراف ال�سعديين.386 ،
	196الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج62 ،1؛ عثمان
�إ�سماعيل ،تاريخ العمارة الإ�سالمية ،ج.267 ،1
� 197سورة الأحزاب ،الآية .56

 219محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.418 ،
 220محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.382 ،

 198عثمان �إ�سماعيل ،تاريخ العمارة الإ�سالمية ،ج. 221،224 ،2

 221محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.316 ،

 200محمد �أبو رحاب ،المدار�س المغربية.386 ،

 222محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.419 ،

 199عثمان �إ�سماعيل ،تاريخ العمارة الإ�سالمية ،ج.300 ،3
� 201سورة الأحزاب ،الآية .56
 202محمد �أبو رحاب ،المدار�س المغربية.312 ،
 203محمد �أبو رحاب ،المدار�س المغربية.368 ،
 204محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.327 ،
 205محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.389 ،
 206محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.386 ،
 207محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.390 ،
 208محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.388 ،
 209محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.404 ،
 210محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.419 ،
� 211سورة البقرة ،نهاية الآية .285
� 212سورة البقرة� ،آية .286
� 213سورة �آل عمران ،الآيتان .194 ،193
 214محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.331 ،
 215محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.277 ،
 216محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.432 ،
 217محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.397 ،
 218محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.386 ،

العدد التا�سع

 223محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.411 ،
 224محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.419 ،
 225محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.425 ،
 226محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.406 ،
 227محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.432 ،
 228محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.406 ،
 229محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.432 ،
 230محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.384 ،
 231محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.384 ،
� 232سعد محمد العزايزة� ،شعر النقو�ش عند ابن زمرك الأندل�سي درا�سة
مو�ضوعية فنية ،مجلة الجامعة الإ�سالمية (�سل�سلة الدرا�سات
الإن�سانية) ،المجلد الثالث ع�شر ،العدد الثاني (غزة ،يونية
2005م).7 ،
� 233سعد محمد العزايزة� ،شعر النقو�ش عند ابن زمرك الأندل�سي.3،5 ،
 234محمد رزوق ،الأندل�سيون وهجراتهم �إلى المغرب خالل القرنين
( 17-16الدار البي�ضاء1991،م)40 ،؛ محمد �أبو رحاب،
جامع ابن �صالح المريني بمدينة مراك�ش  -درا�سة �آثارية معمارية،
1575؛
Maslow, Les mosquées de Fès et du Nord du Maroc, 1516.

 235محمد �أبو رحاب ،المدار�س المغربية،377 ،334،333،354،
.428-426
	236الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج.96 ،1

193

حممد ال�سيد حممد �أبو رحاب

 237عن الأ�شعار التي نق�شت على جدران ق�صر البديع ال�سعدي
بمراك�ش ،انظر :عبد اهلل بن�صر العلوي ،ق�صر البديع في ال�شعر
العربي -درا�سة في �شعريات المكان ،مجلة كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية بمراك�ش ،عدد ( 6مراك�ش1990 ،م)؛ نجاة المريني،
ق�صر البديع في �شعر الف�شتالي ،مجلة كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
بمراك�ش ،عدد ( ،6مراك�ش1990 ،م).
 238محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.319 ،
 239محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.321 ،
 240محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.325-324 ،

194

 241محمد �أبو رحاب ،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في ع�صر
الأ�شراف ال�سعديين.329 ،
	242المقري ،رو�ضة الآ�س.22 ،
	243المقري ،رو�ضة الآ�س22 ،؛ التازي ،جامع القرويين ،المجلد
الثاني337 ،؛ الحاج مو�سى عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج،1
.137-136
	244التازي ،جامع القرويين ،المجلد الثاني339 ،؛ الحاج مو�سى
عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج.139 ،1
 245التازي ،جامع القرويين ،المجلد الثاني338 ،؛ الحاج مو�سى
عوني ،فن المنقو�شات الكتابية ،ج.140 ،1

�أبجديات 2014

